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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς 
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
98261/1778/27-07-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
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6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 06-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 της 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» 
προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 17-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας 
(θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του από 02-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 
500.000,00 € με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του από 22-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη 
στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/17-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου 
PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ 
Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς 
γέφυρα Τζαρή»,  αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-10-2020. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου 
«ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-12-2020. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» 
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-12-2020. 

10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για τα οδικά τμήματα «Μηλιές – Καλεντζίου» και 
«Κουκουλιών – Ζωτικό» (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ. 

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
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Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της 
ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ. 

12. Έγκριση του από 20-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ 
Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ. 

13. Έγκριση του από 23-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Περίφραξη δεντροστοιχιών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση 
γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Κοινότητας Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας και της γέφυρας τύπου 
μπέλεϋ Μπολιάνας της Κοινότητας Πέντε Εκκλησιών Δήμου Σουλίου. 

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια 
ανταλλακτικών, για το έτος 2020 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

19. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: 
Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της 
ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 2ης δόσης για την υλοποίηση 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – 
Αώου για τα έτη 2019-2023» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή 
Ηπείρου Α.Ε. 

21. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ20 (εφήβων – νεανίδων). 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, απόφραξη τεχνικών και διευθέτηση όμβριων από 
Γυφτόκαμπο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών). 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης βράχων προστασίας κοίτης Ζαγορίτικου ποταμού στη θέση 
Λογγά Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών). 

24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων 
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση 
αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού 
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αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 
120.000,00 € με ΦΠΑ. 

27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών 
υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 172.000,00 € με ΦΠΑ. 

28. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ. 

29. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη 
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 

30. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα 
στις 22-07-2020 για να συμμετέχει σε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

32. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

33. Έγκριση διενέργειας  διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021, με δικαίωμα τετράμηνης 
παράτασης, προϋπολογισμού 1.673.486,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Ιωαννίνων και Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της. 

36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

37. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 9/511/06-04-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο2/01-04-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων 
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-
2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 
453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
2014-2020. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης από πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Αρίλλα 
(προμήθεια υλικών)». 

39. Έγκριση του από 16-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και 
διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
50.000,00 € με ΦΠΑ. 
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41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες 
Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-
11-2020. 

42. Έγκριση πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη 
δαπανών μισθοδοσίας ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, που θα προσληφθεί με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην  Π.Ε. Πρέβεζας. 

43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020. 

44. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λευκάδας.  

45. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-07-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021» 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

46. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/16-07-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

47. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της μουσικής συναυλίας «Παναγιώτης Μάργαρης – Πρελούδιο στον Έρωτα» στο 
Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης. 

48. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Τελικοί Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley 
Κ19 Αγοριών-Κοριτσιών». 

49. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μετακινούμενη Κτηνοτροφία: από τα χειμαδιά στα 
βουνά». 

50. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «18th PREVEZA JAZZ FESTIVAL».  

51. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Εν Νικοπόλεια Άκτια». 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής στα όρια Ηπείρου – Θεσσαλίας (παροχή 
υπηρεσιών). 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κουτσελιού Δ. 
Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας (προμήθεια υλικών)». 

54. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών 
για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και 
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση 
Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply 
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation 
Programme Greece-Albania 2014-2020". 

55. Έγκριση των Πρακτικών 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
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οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic 
Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE 
- ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

57. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», 
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 31-12-2020. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – 
λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 
2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 
245.000,00  € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. 
Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς 
αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Φύλαξη εγκαταστάσεων Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδοποιίας πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων 
στα όρια του Δ.Δ. Σερβιανών». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς Κόνιτσας (προμήθεια υλικών). 

8. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
και έξοδα δημοσίευσης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την 
ανάθεση της σύμβασης «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», 
προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534). 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της 
σειράς ντοκιμαντέρ «Πράσινες ιστορίες» της ΕΤ1. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην ορεινή περιοχή του Τ.Δ. Βρυσοπούλας 
(παροχή υπηρεσιών). 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Η μουσικοχορευτική παράδοση του Μετσόβου» του Γιώργου 
Μέτσιου. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων & αφισών της ΕΛ.ΑΣ. 
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13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο εθνικό οδικό 
δίκτυο». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ63 / ΡΝ 16, αντλητικού συγκροτήματος και 
υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ Δολιανών – Σιταριάς και 
Ζιάβροχου του Δήμου Πωγωνίου». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στο Δ.Δ. Λιγκιάδων (προμήθεια υλικών). 

17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 
του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, 
αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για το έτος 2020» προϋπολογισμού 47.000,00 € 
με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των υπηρεσιών των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
& Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Άρτας. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην Άνω Ράχη Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος και αύλακα άρδευσης επί του εθνικού οδικού 
δικτύου στα όρια του Δ.Δ Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την αποκατάσταση γέφυρας μπέλευ στην 
περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας». 

21. Έγκριση δαπάνης και  διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 17-07-2020 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1146/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-9- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 33/2581/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές 
μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ.17031/06-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 171490/16844/06-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 15/846/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
09-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 52,00% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 28.800,00 €. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9047/22-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.1742/22-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 22-
07-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 52,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
28.800,00 €. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 52,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
28.800,00 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 09-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 
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2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 
52,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 28.800,00 € σύμφωνα με το από 09-06-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/846/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
28.800,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020». 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 33/2581/08-11-
2019 και 15/846/19-06-2020  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Το 
συγκεκριμένο έργο, όπως και μια σειρά παρόμοιων έργων, με τίτλους: «Αποκατάσταση βατότητας προς 
παραγωγική μονάδα στη θέση …… (τάδε)», «Εργασίες πρόσβασης σε παραγωγική μονάδες στην ΤΚ …… 
(τάδε)», «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή …… (τάδε)», δεν έχουν 
πλήρη αιτιολόγηση: α. στην τεχνική τους περιγραφή (δεν γίνεται επακριβής προσδιορισμός της τοποθεσίας 
και δεν συνοδεύεται η εισήγηση με χάρτη της περιοχής παρέμβασης (Google map κ.α.). Δεν γίνεται 
ονομαστική αναφορά της παραγωγικής/ γεωργικής/κτηνοτροφικής ή άλλης μονάδας, όπως και στη 
δυναμικότητα της και στο εύρος παρέμβασης (όπου αυτό δεν αναφέρεται). Επίσης απαιτείται προμέτρηση 
των εργασιών  για να προσδιοριστεί το φυσικό και κατά συνέπεια το οικονομικό αντικείμενο) και β. δεν 
υπάρχει η γνώμη του συλλογικού οργάνου της Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου αναφοράς, για την 
αναγκαιότητα της παρέμβασης.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 
 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης  στον  προσωρινό ανάδοχο 
Δημήτριο Τέλη, του έργου " Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο 
Πωγωνίου ¨ προϋπολογισμού  μελέτης 74.400€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τον 
διαγωνισμό που διεξήχθη στις 28-01-2020. 

  Oι υπογράφοντες: 

1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων. Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος 
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 
3. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την 
αριθ. 2/75/18-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπ’ όψη  

1. Την με αριθ. 33/2581/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη και εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Η υπ. αριθ. 171490/16844/06-11-2019 έγκριση συμβατικών τευχών για το έργο του θέματος. 

3. Την υπ’ αριθ. 15/846/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 09-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του από  28-01-

2020 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

4. Το υπ’ αριθ. 83479/7814/01-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο κλήθηκε η 

προσωρινή ανάδοχος εταιρεία να υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής προς έλεγχο. 

5. Το υπ’ αριθ. 86278/8094/06-07-2020 έγγραφο υποβολής, με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υπέβαλε τα δικαιολογητικά και εν συνεχεία παραδόθηκαν στις 07-

07-2020 στον Πρόεδρο της επιτροπής. 

Στις 22-07-2020 και ώρα 10:00 πμ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Επιτροπής διαγωνισμού, 
η οποία προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, την  εξέταση των 
δικαιολογητικών στο σύνολο τους, την μονογραφή τους και τον έλεγχο τους.  

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο των δικαιολογητικών στο σύνολο τους, και κατόπιν μονογραφής 
τους και  ελέγχου τους διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα της διακήρυξης του έργου και 

 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ (κατά την φάση διεξαγωγής του 

διαγωνισμού). 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 
ανάδοχο " ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ", (που είχε υποβάλει προσφορά με α/α 2 και ποσοστό έκπτωσης 
Εμ: 52,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α:  28.800,00 €.). 

 

Ιωάννινα    22 -07-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

Αμαλία Δόνου 

Τα μέλη 
 
 

  Μαρινέλα Μπλιθικιώτη 
 
 

     Χρήστος Καραγιαννίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1147/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 06-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια 
Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 12/690/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5004/06-05-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 51870/4998/06-
05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ.14/763/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 26-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9229/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1775/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 06-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 06-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
58,77%. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 06-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89981 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – 
Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», το οποίο 
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επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 58,77%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Ποσό Προσφοράς κόστους 

εργασιών: 
             216.751,42 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:               39.015,26  € 

Σύνολο:              255.766,68 € 

Απρόβλεπτα 15%:               38.365,00  € 

Σύνολο:              294.131,68 € 

Αναθεώρηση:                     107,54 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:              294.239,22 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  885.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 59093/5797/20-5-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 89981, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  

Στα Ιωάννινα, στις  6-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, πρόεδρος 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, τακτικό μέλος 

3. ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 14/763/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 

την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 

της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

και με αριθμό συστήματος 89981. 

 

Διαπιστώνεται ότι σήμερα οι ενεργές ηλεκτρονικές προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι οκτώ 

(8). Ο σχετικός πίνακας συμμετεχόντων όπως παράχθηκε από το υποσύστημα με βάση το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, έχει ως εξής (Πίνακας 1): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων ήταν 

σφραγισμένες και προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» και μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία», αναρτήθηκε προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, ο σχετικός πίνακας κατά 

τη σειρά μειοδοσίας. Ο πίνακας αυτός που παράχθηκε από το υποσύστημα, έχει ως εξής (Πίνακας 2):  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
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Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο 

ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της 

διακήρυξης.  

Οι έξι (6) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των έξι (6) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Οι άλλες δύο εγγυητικές επιστολές 

(μία της Τράπεζας Πειραιώς και μία της Εθνικής) στάλθηκαν υπηρεσιακά προς βεβαίωση της γνησιότητας 

τους. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει 

και της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι προσφορές 

διαπιστώθηκαν ομαλές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των Τυποποιημένων Εντύπων 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) των οκτώ οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, και  

ολοκλήρωσε τον έλεγχο για όλους τους οικονομικούς φορείς, για τους οποίους διαπιστώθηκε η ορθή 

συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους. 

Ύστερα από τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαντήσεις για την εγκυρότητα 

των εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει τη γνώμη πως και οι οκτώ οικονομικοί φορείς  

πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης  

  Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»  

εκτιμώμενης αξίας  885.000,0 € (με ΦΠΑ 24%) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΤΕΒΕ» που είναι προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με ποσό προσφοράς 294.239,22 

€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,77%. Αναλυτικά: 

 

               Ποσό Προσφοράς  

κόστους εργασιών: 216.751,42 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:      39.015,26 €  

Σύνολο: 255.766,68 € 

Απρόβλεπτα 15%:      38.365,00 € 

Σύνολο: 294.131,68 € 

Αναθεώρηση: 107,54 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 294.239,22 € 

  

 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   
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Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα, 6-07-2020  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος 

 
 

 

 
Παπαδημητρίου Μαρία 

 Τα μέλη  

 
 

 

 
Τσιατούρα Αναστασία 

 
 

 
Κωστούλα Όλγα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1148/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 17-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου 
– Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 12/655/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία: Α. εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 195.000,00 € με ΦΠΑ, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. 
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού 
προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 
€ 350.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με 
τις αριθμ. αριθμ. 3/177/28-01-2020 και 8/450/24-03-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, και τις με α/α 523 & αρ. πρωτ. 11788/934/28-01-2020 και α/α 970 & αρ. πρωτ. 
41293/3074/24-03-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν 
αντίστοιχα, με α/α 511 και α/α 993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και Β. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με 
ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 5217/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53233/5186/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό 
€ 195.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 14/765/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 28-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8865/20-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1697/20-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 01-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΡΡΑΟΝ 
Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 219.333,28 € προ Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,10%. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας 
Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 
195.000,00 με ΦΠΑ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 219.333,28 € 
προ Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,10%. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στα Ιωάννινα, την 1η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90276, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/765/05-06-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν μέχρι την 25/6/2020 (καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προφορών) με παρόντα τα μέλη της: 

 

1. Γεώργιος Μαχαιράς   Πολιτικός Μηχανικός (Πρόεδρος) 

2. Αγνή Κερομύτη   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος) 

3. Γεώργιος Οικονόμου  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Μέλος) 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης 

2. τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006  

3. την Εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) 

4. την υπ΄αριθμ.  12/655/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και την υπ΄ 

αριθμ. 14/765/05-06-2020 απόφαση της Δ/νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού, 

5. την υπ΄αριθμ.  61880/6057/26-5-2020 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του διαγωνισμού 

(ΑΔΑΜ: 20PROC006775660 2020-05-27), 

6. την με αριθμό πρωτ. 57997/5700 περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006775559 2020-05-27), 

7. την υπ΄αριθμ. 69527/6646/12-6-2020 απόφαση Περιφερειάρχη «Απόφαση μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των 

προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας 

Ηπείρου για το διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω διακοπής λειτουργίας του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών ορίστηκε η 25-6-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, ενώ ημερομηνία 

αποσφράγισης η 1-7-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

8. το υπ΄ αριθμ. Δ11/1044 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο την 1-

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ 
ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)» 
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7-2020 και από τις 9:00 π.μ. υπήρξε τεχνική αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90276. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν οκτώ (8) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και κοινοποιήθηκε 

στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» των 

διαγωνιζομένων.  Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως 

παράχθηκε από το σύστημα. Το ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, 

μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και 

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την 

εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίστηκαν 

κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας 

τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου, κατά το οποίο ο ηλεκτρονικός 

υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: 

α) το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή PDF 

το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 156590 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 50,10 % 

2 156461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 46,34% 

3 154231 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

41,00% 

4 154878 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

40,25 % 

5 155332 Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ 

ΘΩΜΑ 

37,42 % 

6 156675 Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,91 % 

7 156597 ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 35,16 % 

8 154865 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 5,26 % 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-24- 

 

Κατά τον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» δεν διαπιστώθηκαν 

ελλείψεις. 

Από τις υποβληθείσες προσφορές, μια (1) περιλάμβανε εγγυητική επιστολή της «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ» Κατάστημα Άρτας (080). Η Επιτροπή Διαγωνισμού δια του Προέδρου της απέστειλε 

έγγραφο προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατάστημα Άρτας (080), προκειμένου να ελεγχθεί η 

εγκυρότητα της.  

Για τις υπόλοιπες (7) υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή 

προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την 

εγκυρότητά τους. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 

σφραγισμένο φάκελο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», δεν υπέβαλε εντός τριών (3) ημερών την πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή και γι΄ αυτό το λόγο η προσφορά του κρίνεται μη αποδεκτή. 

Στη συνέχεια λόγω τεχνικής αδυναμίας εύρυθμης λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ όπως 

διαπιστώθηκε με το  παραπάνω (8) σχετικό, διακόπηκε η συνεδρίαση. 

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 1709/2-7-2020 έγγραφό της, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, απάντησε ότι 

η προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί από εκείνη και βρίσκεται σε ισχύ. 

Μετά τα παραπάνω ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας οι προσφορές των 

οποίων κρίνονται παραδεκτές διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

προϋπολογισμού 545.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον μειοδότη οικονομικό φορέα 

«ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση τιμή έκπτωσης 50,10 %. Το παρόν πρακτικό το οποίο η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέταξε, υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα υποβληθεί μέσω 

του «επικοινωνία» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  17/7/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 

Γεώργιος Μαχαιράς  Αγνή Κερομύτη  Γεώργιος Οικονόμου 
  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 156590 ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 50,10 % 

2 156461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 46,34% 

3 154231 Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

41,00% 

4 154878 ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

40,25 % 

5 155332 Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ 

ΘΩΜΑ 

37,42 % 

6 156675 Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,91 % 

7 154865 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 5,26 % 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1149/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 02-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», 
προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 500.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού». 

6. Την με α/α 648 και αρ. πρωτ. 19189/1442/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛ97Λ9-7ΦΡ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 500.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση οδού 
Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.044 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 638 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 12/647/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι 
- Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5077/07-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 52430/5076/07-05-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.044 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της 
αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 648 και αρ. 
πρωτ. 19189/1442/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛ97Λ9-7ΦΡ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 638 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 14/766/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 01-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8871/20-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1699/20-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 02-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
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διενεργήθηκε στις 02-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 202.926,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
49,67%. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 02-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90278 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», 
προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.044 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 202.926,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,67%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

 
 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Ποσό Προσφοράς  

εργασιών: 
             149.535,54 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:               26.916,40  € 

Σύνολο:              176.451,94 € 

Απρόβλεπτα 15%:               26.467,79  € 

Σύνολο:              202.919,73 € 

Αναθεώρηση:                        7,26  € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:              202.926,99 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 €  

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 2-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1)Λάμπρου Ελευθέριος ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών 

στο Δήμο Πωγωνίου, Πρόεδρος 

2) Καραγιώτη Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. , τακτικό μέλος 

3) Πατσιά Βασιλική ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δήμο 

Ζαγορίου, τακτικό μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 

14/766/05-06-2020 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που 

υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 20PROC006790986 2020-05-29). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα 

και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90278. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  επτά (7) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες και ταυτόχρονα τους 

κοινοποιήθηκε μέσω της επικοινωνίας. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη 

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου  24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

την παρ. 24.2 της διακήρυξης, ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση 

συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να 

προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Για το σύνολο των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως τα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

  Από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων  

δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι: 

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου 

κρίνονται παραδεκτές, 

και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

«Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ, στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η οποία 

είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 202.926,99€  χωρίς ΦΠΑ 

και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,67%. Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
149.535,54.€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 26.916,40€  

Σύνολο: 176.451,94€ 

Απρόβλεπτα 15%: 26.467,79€ 

Σύνολο: 202.919,73€ 

Αναθεώρηση: 7,26€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 202.926,99€ 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 2 Ιουλίου 2020  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
 

 

Ελευθέριος Λάμπρου 

 

 
 

 

Καραγιώτη Αικατερίνη 
 

 
 

 

Πατσιά Βασιλική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1150/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του από 22-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο 
Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 35/2745/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων 
από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», 
προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 17952/21-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. 183775/17935/21-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 37/2915/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 16-12-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8863/17-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1696/17-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 22-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 08-01-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49.69 %. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 22-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86828 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – 
Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2018 – 2020», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό 
προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49.69 % και αναλύεται ως 
εξής: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 77.735,05 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 13.992,31 €  

Σύνολο: 91.727,36 € 

Απρόβλεπτα 15%: 13.759,10 € 

Σύνολο: 105.486,46 € 

Αναθεώρηση: 10,80 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 105.497,26 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  με βάση την τιμή, για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  

 

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. 20 » 

 προϋπολογισμού 260.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

 

Στα Ιωάννινα, στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Ιωάννης Γιαννούσης, Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

Π.Η., πρόεδρος 

2. Ιωάννης Τσιμαράκης, Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Σοφία Γαλάνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Υ. Δ. Ιωαννίνων 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με : 

 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-

5073-eba-2019-12-16 

 την με αριθ. οικ.37/2915/23-12-2019 (ΑΔΑ: 78ΘΕ7Λ9-1ΒΓ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής  

Περιφέρειας Ηπείρου,  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 196620/19135/10-10-2019(ΑΔΑΜ: 19PROC006002550 2019-12-10) διακήρυξη. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 86828. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  δεκαπέντε (15) φάκελοι προσφοράς, όπως εμφανίζονται 

στον Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Κατάλογος Οικονομικών Φορέων κατά σειρά υποβολής προσφοράς. 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 

2 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

3 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 

4 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 

6 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

7 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ 

8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 

9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

10 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 

11 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 

12 
ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

13 MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

14 ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

15 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη 

μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2: Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας. 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 140333 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 49.69 % 

2 140338 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 48.25 % 

3 140371 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ 

46.15 % 

4 138636 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ 46.08 % 

5 140304 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
45.12 % 

 

6 139364 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 44.83 % 

7 139934 
 

ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 
44.77 % 

8 139352 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 44.10 % 

 

9 

 

138630 

 

Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 

 

42.17 % 

 

10 

 

140332 

 

ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 

 

42.04 % 

11 140318 

 

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

42.00 % 

12 140366 MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 41.98 % 

13 140182 
 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
40.21 % 

14 139709 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

31.00 % 

15 139974 

 

ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23.00 % 
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.1 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της 

διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν 

την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή.  

Από τις υποβληθείσες προσφορές, οι δεκατρείς (13) περιλάμβαναν εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μια (1) 

εγγύηση της Τράπεζας ALPHABANK και μία (1) εγγύηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Υποβλήθηκαν 

από τους οικονομικούς φορείς στην Αναθέτουσα αρχή και παραδόθηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού οι σχετικοί 

δύο (2) φάκελοι στελεχών πρωτότυπων εγγυητικών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως οι φάκελοι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, τους αποσφράγισε και διαπίστωσε πως περιείχαν ισάριθμα έγγραφα, 

ως εξής:  

- Μία πρωτότυπη εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. 

- Μία πρωτότυπη εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ALPHABANK (Κατάστημα Ιωαννίνων). 

Για τις δεκατρείς (13) υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές τουΤ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό 

τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για τις υπόλοιπες 

εγγυητικές επιστολές η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 

με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας που στάλθηκαν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού,  διαπιστώθηκε η γνησιότητα  όλων των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από τον εκ νέο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

άρθρου 24.2 της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει πως όλες οι διαγωνιζόμενες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, εκτός του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ,  διότι δεν καλύπτει τα αναφερόμενα της παρ.15.3 του άρθρου 

15 της διακήρυξης και ως εκ τούτου αποκλείεται από την συνέχεα της διαδικασίας. 

 Συγκεκριμένα ο εν λόγω οικονομικός φορέας προσκόμισε ως εγγύηση συμμετοχής την με αριθμό e-63647 

ποσού 4.195,00€, με ημερομηνία έκδοσης τις 23-12-2019 εκδότης της οποίας είναι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Ο χρόνος ισχύος 

αυτής ορίζεται σε 240 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη 

του διαγωνισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν καλύπτει τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 31-10-2020. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 

3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
 

Πίνακας 3: Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών. 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 140333 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 49.69 % 

2 140338 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 48.25 % 

3 140371 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ 
46.15 % 

4 138636 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ 46.08 % 

5 140304 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε 
45.12 % 

6 139364 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 44.83 % 

7 139934 
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΙΚΕ 
44.77 % 

8 139352 ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. 44.10 % 

9 138630 
 

Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 
42.17 % 

10 140332 
 

ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 
42.04 % 

11 140318  42.00 % 
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ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

12 

 

140366 

 

MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

 

41.98 % 

 

13 

 

139709 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

 

31.00 % 

14 139974 

 

ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23.00 % 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου« 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. 20» προϋπολογισμού 260.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),στην 

διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία είναι προσωρινός 

μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 

49.69  %. 

Αναλυτικά: 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 77.735,05 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 13.992,31 €  

Σύνολο: 91.727,36€ 

Απρόβλεπτα 15%: 13.759,10 € 

Σύνολο: 105.486,46€ 

Αναθεώρηση: 10,80 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 105.497,26 € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.  

Ιωάννινα, 22 Μαΐου 2020 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Γιαννούσης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Τακτικό Μέλος 

 

 

Ιωάννης Τσιμαράκης 

Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

Τακτικό Μέλος  

 

 

Σοφία Γαλάνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1151/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/17-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου 
PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ 
Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 15/922/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε με 
μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση 
αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», και βάσει της από 
11-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, η 
υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/56/04-06-2020 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και καταρτίστηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 3936/18-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και η 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», για την εκτέλεση του 
ανωτέρω υποέργου και συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής 
Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Το 1ο/17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6248/17-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1694/17-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), που διενεργήθηκε την 14-07-2020 και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με ποσό 
προσφοράς 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το 1ο/17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την 
αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 
€ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων α) «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» και β) «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» και στον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της 
εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, και 
έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.». 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στην αποσφράγιση και καταγραφή 
στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», η 
οποία έγινε αποδεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, και ελέγχθηκε το παραδεκτό της, η 
πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς και η αναγραφή της τιμής προσφοράς. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, έκρινε αποδεκτή την προσφορά και 
ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», ως προσωρινού μειοδότη, του 
διαγωνισμού, με ποσό προσφοράς 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, 1ο/17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, στον συνοπτικό 
διαγωνισμό για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων 
πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας 
ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)»,  

Α. Απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»», κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
ως άνω Πρακτικό και συγκεκριμένα επειδή: 

1) Η Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής εκτέλεσης προμήθειας του Τούρκικου εργοστασίου κατασκευής των 
σωλήνων πολυαιθυλενίου δεν είναι μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 14.3 του 
άρθρου 14 της Διακήρυξης. 2) Τα προσκομισθέντα με την τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας 
ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του Τούρκικου εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων 
πολυαιθυλενίου δεν είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 14.3 του άρθρου 
14 της Διακήρυξης. 3) Δεν έχει προσκομίσει με την τεχνική προσφορά του πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3346/14-12-2012 όπως αναφέρεται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. 4) Δεν έχει προσκομίσει με την τεχνική 
προσφορά του για την προμήθεια του υπόγειου αεροεξαγωγού α) πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ1074 από Ανεξάρτητο Φορέα, β) πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά 
ΕΝ14901:2015  από Ανεξάρτητο Φορέα, γ) έκθεση εργαστηριακών δοκιμών από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και δ) 
δήλωση συμμόρφωσης CE από το εργοστάσιο κατασκευής, όπως αναφέρεται στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. 5) Το τεχνικό φυλλάδιο για την προμήθεια του 
υπόγειου αεροεξαγωγού δεν είναι της εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΕ, αλλά της εταιρίας GEMAK. 

Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού η εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», της οποίας η 
προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης και η 
οικονομική της προσφορά, ποσού 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α. κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 ο  

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια σωλήνων 

πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm για την αντικατάσταση αγωγού 

άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00€ 

(με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων 

και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ 03000014) 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 14-07-2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30’  π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

α. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος 

β. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος και 

γ. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος 

που αποτελούμε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της επικεφαλίδας, 
σύμφωνα με την αριθμ. 15/922/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου και του από 18-06-2020 Πρακτικού κλήρωσης για ορισμό τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 
4024/11 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-2011 
(Φ.Ε.Κ. 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 232 (1ος όροφος) της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξης 
επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι 
είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας δύο (2) προσφορές για το υποέργο της 
κεφαλίδας, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. Οι υποβληθείσες 
προσφορές αναγράφονται στον Πίνακα (I) του υποέργου που επισυνάπτεται στο παρόν 
Πρακτικό:   

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Αριθμός Κατάθεσης Προσφοράς 

Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. 2 

 

Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  
μονόγραψε. 
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Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε α) το δικαίωμα συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την Προκήρυξη, β) τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων και γ) την Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων. 
 
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των 
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν κάνει δεκτή την προσφορά του 
οικονομικού φορέα «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», διότι:  

1) Η Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής εκτέλεσης προμήθειας του Τούρκικου εργοστασίου 
κατασκευής των σωλήνων πολυαιθυλενίου δεν είναι μεταφρασμένη στην Ελληνική 
Γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 14.3 του άρθρου 14 της Διακήρυξης. 

2) Τα προσκομισθέντα με την τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001:2015 και ISO 14001:2015 του Τούρκικου εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων 
πολυαιθυλενίου δεν είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 
14.3 του άρθρου 14 της Διακήρυξης. 

3) Δεν έχει προσκομίσει με την τεχνική προσφορά του πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3346/14-12-2012 όπως αναφέρεται στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης.    

4) Δεν έχει προσκομίσει με την τεχνική προσφορά του για την προμήθεια του υπόγειου 
αεροεξαγωγού α) πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074 από 
Ανεξάρτητο Φορέα, β) πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά ΕΝ14901:2015  
από Ανεξάρτητο Φορέα, γ) έκθεση εργαστηριακών δοκιμών από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και 
δ) δήλωση συμμόρφωσης CE από το εργοστάσιο κατασκευής, όπως αναφέρεται στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. 

5) Το τεχνικό φυλλάδιο για την προμήθεια του υπόγειου αεροεξαγωγού δεν είναι της 
εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΕ, αλλά της εταιρίας GEMAK. 

 
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μονογράφτηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και 
ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία της για κάθε διαγωνιζόμενο. Η οικονομική 
προσφορά καταχωρήθηκε, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις στον Πίνακα (ΙΙ) του υποέργου, ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της 
Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. 

 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα των 
υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου.  
Ελέγχθηκε κατόπιν η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
του διαγωνιζόμενου και η αναγραφή της τιμής προσφοράς. 
 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κρίνεται δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» η οποία κατατέθηκε για το υποέργο της κεφαλίδας.   
 
Στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συντάχθηκε το Πρακτικό του 
διαγωνισμού  του  αναφερομένου υποέργου, σύμφωνα με το οποίο για το υποέργο: 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm για την 
αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 
αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 
2016 (π.κ. 2013ΕΠ 03000014) προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο 
Οικονομικός Φορέας «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.399,60 € χωρίς 
Φ.Π.Α.  
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Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 

 

Ιωάννινα 17 Ιουλίου 2020  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
  
 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

   
 
 
   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
 
 
14 / 07 / 2020 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

      «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm για την αντικατάσταση 

αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00€ 

(με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ 03000014) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α 
Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

Κυρίως 
Φάκελος 

προσφοράς 

Φάκελος 
Δικαιολογητικών 

Φάκελος 
Τεχνικής 

Προσφοράς 

Φάκελος 
Οικονομικής 
Προσφοράς 

Τιμή 
Προσφοράς 

(€) 

1 Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

√ √ √ √ - 

2 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. √ √ √ √ 56.399,60 

 
 

Ιωάννινα 14 Ιουλίου 2020  
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
 
 
14 / 07 / 2020 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

      «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm για την 

αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», 

προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 

2016 (π.κ. 2013ΕΠ 03000014) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Τιμή Προσφοράς 

€ 

1 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. 56.399,60 

 
 
 
 

Ιωάννινα 14 Ιουλίου 2020  
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1152/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς 
γέφυρα Τζαρή»,  αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-10-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8882/22-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1742/23-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21/11/2019 για  ποσό 236.984,84  ευρώ με 

ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 21/05/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αριθμ 18311/551/13.02.2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 392.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει 

πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες 

υπόβασης οδοστρωσίας. 9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει  συνταχθεί  

ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 20/07/2020 αίτησή του  για την 

χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 20/07/2020 

αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 30/10/2020 για τους βάσιμους 

λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας 

δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριμένα οι συνεχείς βροχοπτώσεις  κατά τη διάρκεια των χειμερινών 

μηνών καθυστέρησε την πορεία των εργασιών. Επιπροσθέτως λόγω της επιδημίας του Κορωνοιού δεν είναι 

εφικτό να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών.  Επίσης εκκρεμεί η έγκριση του 

Α.Π.Ε. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 

30-10-2020 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου...». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», 
αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1153/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου 
«ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-12-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9037/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1788/27-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«….2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000007  σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 53240/2324/12-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου.3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 180.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε 

από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και η κατάρτιση και η έγκριση των όρων της 

διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού  εγκρίθηκε σύμφωνα  με την υπ΄ αρ. 28/1740/14-

08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 4.   Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 19-

019-2018, και  μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ., με ποσοστό έκπτωσης 51,24%. 

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  33/1978/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με την υπ΄ αρ. 

181132/16668/21-12-2018 της Δ/νσης Τεχ. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας 

μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 29-01-2019  για ποσό 

87.765,71 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και 

έληξε την 29-01-2020. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α παράταση ως 29-07-2020 σύμφωνα με τη υπ΄ αρ. 

3/161/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 7. Ο ανάδοχος ζητά νέα 

παράταση έως 29-12-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν 

από την πανδημία Mε αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 65% των εργασιών, η Υπηρεσία 

κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου 

να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες  εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 29-12-2020. Συνημμένα :  Η από 22-07-2020 αίτηση του 

αναδόχου.….». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1154/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-12-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9272/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1789/27-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης στον 

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό 2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016»  για το έργο : Συντήρηση  Ιερού Ναού Κοιμήσεως 

Θεοτόκου στο Ελληνικό. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την υπ ΄αρ. 

32847/3793/12-4-2017 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου . 4. Η δημοπρασία έγινε, 

με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 30-11-2018, και  μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Νανάκης με ποσοστό 

έκπτωσης 50,84%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  1/2/09-01-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του 

αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 8-5-2019  για ποσό  31.717,76 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός 

χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 8-01-2020. Με την αρίθμ. 6/345/28-2-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 8-8-2020 7. Ο ανάδοχος 

ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών συνθηκών COVID -19  κατά την 

διάρκεια της Άνοιξης , το εργοτάξιο δεν κατέστει δυνατόν να λειτουργήσει.  Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 

35% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  

εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-

12-2020...…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-53- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1155/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για τα οδικά τμήματα «Μηλιές – 
Καλεντζίου» και «Κουκουλιών – Ζωτικό» (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9276/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1780/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 97536/3101/24-07-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το 
Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση συλλογή στοιχείων για τα οδικά τμήματα «Μηλιές – 
Καλεντζίου» και «Κουκουλιών – Ζωτικό» (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση συλλογή στοιχείων για τα 
οδικά τμήματα «Μηλιές – Καλεντζίου» και «Κουκουλιών – Ζωτικό» (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 97559/9189/24-07-2020 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9276/27-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθ. πρωτ. : 2501/10/44/01-07-2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς, σύμφωνα 

με το οποίο επισημαίνεται ότι τμήμα της οδού Κουκουλιών – Ζωτικού, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 

την ασφάλεια των χρηστών της οδού, λόγω της ύπαρξης στενώσεων και κλειστών στροφών χωρίς 

ορατότητα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις . Σε ορισμένα δε σημεία η ταυτόχρονη κίνηση οχημάτων 

προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας είναι αδύνατη. 
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3. Το με αρίθμ. 6519/02-07-2020 έγγραφο του Δήμου Σουλίου που για το παραπάνω τμήμα της οδού 

επισημαίνεται η ανάγκη για τη διάνοιξη επικίνδυνων στροφών, ώστε η διέλευση των κατοίκων να γίνεται 

με ασφάλεια. 

4. Όμοιο είναι και το πρόβλημα που εντοπίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βορείων Τζουμέρκων και 

κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αρίθμ. : 2501/3/25/06-07-2020 έγγραφό του. Πιο συγκεκριμένα 

από τη θέση ‘Μηλιές’ Καλεντζίου έως τη γέφυρα Πλάκας της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων 

λόγω στενότητας της οδού αλλά και των κατολισθήσεων που λαμβάνουν χώρα κυρίως τους χειμερινούς 

μήνες και που έχουν σαν αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με κίνδυνο.    

5. Επειδή όντως και τα δύο παραπάνω τμήματα των επαρχιακών οδών παρουσιάζουν επικινδυνότητα κυρίως 

λόγω της στενότητας τους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συλλογής στοιχείων για τη βελτίωση αυτών.    

6. Με την αρίθμ. πρωτ. : 97536/3101/24-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία ( γεωλογική- 

γεωτεχνική μελέτη, τοπογραφική αποτύπωση κλπ) και εφόσον αυτά το επιτρέπουν, να συνταχθεί 

μεταγενέστερα οριστική μελέτη οδοποιίας για τα συγκεκριμένα τμήματα. 

7. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 97559/9189/24-07-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

 

Με βάση τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεση συλλογή στοιχείων για 

τα οδικά τμήματα «Μηλιές – Καλεντζίου» και «Κουκουλιών – Ζωτικό» (παροχή υπηρεσιών) » του έργου :  « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  προϋπολογισμού 74.400,00 €.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την 
αναγκαιότητα υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-56- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1156/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία 
όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9295/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1786/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 96823/3068/23-07-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 115.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και 
τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 
2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Διευθέτηση 
ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής 
πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού 115.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 97294/9164/23-07-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 
(π.κ 2013ΕΠ03000016)» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 9295/27-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Σα συνέπεια των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή των πηγών Αώου 

μέχρι πρόσφατα, ήταν η κατάρρευση δύο τεχνικών σε δύο ρέματα αντίστοιχα της περιοχής. Προκειμένου 

να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι, στα δύο αυτά ρέματα στα σημεία 

αυτά επιχώθηκαν, ώστε να κυκλοφορούνται και να νερά διέρχονται πάνω από το υποτυπώδες επίχωμα. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η κυκλοφορία των βαρέων κυρίως οχημάτων που μεταφέρουν ζώα, ζωοτροφές 

κ.α. να διεξάγεται με δυσκολία αλλά και μεγάλο κίνδυνο ανατροπής τους. Επιπλέον, τα τεχνικά αυτά 

αποτελούσαν και την οδό της μετακινούμενης ιχθυοπανίδας προς τις λίμνες Πηγών Αώου, τόπος 

αναπαραγωγής και εναπόθεσης των αυγών της. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
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κατασκευής νέων τεχνικών στις θέσεις αυτές και πριν τους φθινοπωρινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες 

στην περιοχή δε θα επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών. 

3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 96823/3068/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 115.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των εργασιών,  προκειμένου να διευθετηθούν 

τα ρέματα της περιοχής και να δημιουργηθεί η όδευση της ιχθυοπανίδας . 

4. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στη σύνταξη μελέτης, που 

τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 97294/9164/23-07-2020 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω 

εισηγούμαστε 

 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής 

πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας » του έργου : « Αποκατάσταση – καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016) » της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004,  προϋπολογισμού 115.000,00 €..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την 
αναγκαιότητα υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1157/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του από 20-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την 
Τ.Κ Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/781/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης 
επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6292/01-06-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 61359/6009/28-
05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 15/868/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 15-06-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba)) 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9067/22-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1739/22-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 20-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 17-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΖΙΩΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 40,60% και συνολικό ποσό  (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) 138.922,45 €. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 20-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90666 για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού 
με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-
αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
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Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης 40,60% και 
συνολικό ποσό 138.922,45 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  με 

βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση γέφυρας  σύνδεσης 

της 13ης Επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου », προϋπολογισμού 290.000,00 € (με αναθεώρηση 

και ΦΠΑ). 

 

 

Στα Ιωάννινα, στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Μαρία Ντόρνταϊ, Π.Ε. Πολιτικών  Μηχανικών   στη  Τεχν. Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, 

πρόεδρος 

2. Σοφία Δρόσου , Π.Ε. Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  στη  Τεχν. Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, μέλος 

3. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου  , Π.Ε. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  στην  Τεχν. 

Υπ/σία Δήμου Ιωαννιτών, μέλος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με: 

 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 15-06-2020 με 

ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-6401-eba-2020-06-15-10:30:00.000000  

 την με αρ. πρωτ. 15/868/19-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου  περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος,  

και έχοντας υπ’ όψη  

 την αριθ. 14/781/5-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και 

τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90666. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τέσσερις  (4) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το 

συνημμένο αρχείο στο παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως παράχθηκε με χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ: 3464EEB048A06C250B69323D95951ABF και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον 

χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, 

σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν αρχείο, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ: 66FBC7208347CD4676A8D3515F106049. Το 

ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία», 

προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του ν.4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά 

μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση (%) 

1 159332 ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 138.922,45 40,60% 

2 159227 MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 142.593,73 39,03% 

3 159118 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ& ΣΙΑ  ΟΕ 147.487,41 36,94% 

4 159343 Σ.& Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 149.287,03 36,17% 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ: 

20PROC006853661 2020-06-12 Διακήρυξη του έργου, άρθρο 24.2, σύμφωνα με το οποίο ο 

ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

             

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-64- 

 

            Η Επιτροπή προέβη αυθημερόν σε ηλεκτρονικό έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών 

επιστολών που είχαν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο από το Ε.Τ.Α.Α. ( 4 εγγυητικές συμμετοχής) και 

διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες. 

               

           Κατόπιν η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

«Αποπεράτωση γέφυρας  σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», 

προϋπολογισμού 290.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  , ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά 

138.922,45 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εξήντα τοις 

εκατό (40,60 %).  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα, 20 Ιουλίου  2020  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΝΤΑΪ                                                                                              ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ  
 
 
 
                                                                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
 
 
 
  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 
Έκπτωση % 

1 159332 ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 138.922,45 40,60% 

2 159227 MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 142.593,73 39,03% 

3 159118 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ& ΣΙΑ  ΟΕ 147.487,41 36,94% 

4 159343 Σ.& Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 149.287,03 36,17% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1158/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του από 23-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 15/867/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα-
Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 6829/11-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 67178/6469/09-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8725/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1774/24-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
23-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-07-2020 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 
58,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  25.064,52€. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 23-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα-Ριζό Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 58,00% και συνολικό 
ποσό 25.064,52 € προ Φ.Π.Α.   
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

Δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, κατά  το σύστημα  
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου  125 του Ν. 4412/16, για την επιλογή   αναδόχου 

κατασκευής του έργου "Αμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα-Ριζό δήμου 

Ζίτσας", προϋπολογισμού 74.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  
  Oι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕ /Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος. 
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης  , Πολιτικός  Μηχανικός  στην ΔΤΕ /Π.Ε.Ι. ως μέλος. 
3. Ιωάννης Τσιμαράκης, Τοπογράφος Μηχανικός  στην ΔΤΕ /Π.Ε.Ι. ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 1/63/10-
01-2020 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 08-07-2020 Πρακτικού κλήρωσης 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών  έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, (με Αρ.Πρ. 80740/7574), έχοντας υπ’ όψη την με αριθ. 
15/867/19-06-2020 ΑΔΑ:6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, συγκεντρωθήκαμε την 14-07-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 9:30 στα γραφεία της 
ΔΤΕ/ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και άρχισε την διεξαγωγή της δημοπρασίας με την σχετική κλήση από τον πρόεδρο 
αυτής για την έναρξη της υποβολής των προσφορών, όπου και  προσήλθαν  ενώπιον μας τέσσερεις (4)  οικονομικοί 
φορείς.   

Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών  με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε./Π.Η  και 
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 9 (εννέα) προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης 
τις οποίες και παρέλαβε. Κάθε  Φάκελος Προσφοράς με την αίτησή υποβολής του καταχωρήθηκε κατά σειρά 
κατάθεσής του στο πρωτόκολλο, σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από την Πρόεδρο και τα μέλη 
της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της οικείας διακήρυξης, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 
μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης στο πρακτικό (πίνακας 1), ακολουθεί  σε ανοικτή συνεδρίαση η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως 
κατωτέρω πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
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1 √ √ √ √ 
ΑΚΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΜ.Ι.Κ.Ε. 

Α2  ΟΔΟ 
ΑΗ 740506 

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΒΑΣ. 
√ √ 

47
% 

 

2 √ √ √ √ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. 
ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.             

Α2   ΟΔΟ 
ΑΗ 741328 

ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙ 
√ √ 

31
% 

 

3 √ √ √ √  ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α1  ΟΔΟ 
ΑΙ 259901 

ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΓΕΩ 
√ √ 

37
% 
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4 √ √ √ √ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ  1η   ΟΔΟ 
ΑΚ 390587 

ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΙΟΥ 
√ √ 

38
% 

 

5 √ √ √ √ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  
&  ΣΙΑ Ο.Ε.       

2η ΟΔΟ 
90987/8509/14-

7-2020 
√ √ 

40
% 

 

6 √ √ √ √ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Μ.Ι.Κ.Ε. 

2η  ΟΔΟ 
91012/8510/14-

7-2020 
√ √ 

55
% 

 

7 √ √ √ √ 
ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ &  ΣΙΑ 
Ε.Ε.  

2η  ΟΔΟ 
91047/8519/14-

7-2020 
√ √ 

57
%  

 

8 √ √ √ √ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ       

2η  ΟΔΟ 
91048/8520/14-

7-2020 
√ √ 

57
% 

 

9 √ √ √ √ ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α2 ΟΔΟ 
91183/8535/14-

7-2020 
√ √ 

34
% 

 Λάθος 
Εγγυητ.Επι

στολή  

10 √ √ √ √ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  

1η ΟΔΟ 
91208/8536/14-

7-2020 
√ √ 

25
%   

 

11 √ √ √ √ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ     

1η ΟΔΟ 
91212/8537/14-

7-2020 
√ √ 

36
% 

 

12 √ √ √ √ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ  

1η  ΟΔΟ 
91218/8538/14-

7-2020 
√ √ 

38
% 

 

13 √ √ √ √ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ  

2η  ΟΔΟ  
91234/8539/14-

7-2020  
√ √  

58
%  

 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της  ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της προσφοράς  
και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών εκπτώσεων, τον λογιστικό έλεγχο 
με τις  αναγκαίες  διορθώσεις (με κόκκινο χρώμα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) των λογιστικών σφαλμάτων 
αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω πίνακα (2)  κατά σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

 
Έκπτωση % 

1 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  13 25.064,52  € 58 

2-3 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε. 7 25.661,29  € 57 

2-3  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ      8 25.661,29  € 57 

4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. 6 26.854,84  € 55 

5 ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.  1 31.629,04  € 47 
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.      5 35.806,46  €  40 
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ  4 37.000,01  €  38 

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ  12 37.000,01  €  38 

9   ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  3 37.596,78  €  37 

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ     11 38.193,55  € 36 

11*   ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  9 39.387,11  € 34 

12 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.            2 41.177,42  € 31 

13 ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  10  44.758,07  €  25  

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας  ως 
προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Από τον γενόμενο έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  

α) ο οικονομικός φορέας    ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  είχε ορθά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, αλλά όχι την απαιτουμένη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως προς το όνομα και τον χρόνο ισχύος της,  κατόπιν τούτου  και σε εφαρμογή των 
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όρων της οικείας με αριθμ.ΚΗΜΔΗΣ 20PROC006936989 2020-06-29  Διακήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρεται 

ότι «ο φάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής  πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να περιέχει ….την εγγύηση συμμετοχής 

….» η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα απαράδεκτη την προσφορά και τον αποκλεισμό του οικονομικού 

φορέα ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.   

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα της 
προέδρου της:  
α) μέσω  της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ  
διαπίστωσε την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ, β) απέστειλε 

επιστολή (μέσω fax) ,με Α.Π. 90987/8509/14-7-2020, στον εκδότη που αναγράφεται για την Ε.Ε. του Ο.Φ  ''ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε. ''. 
Από τη σχετική βεβαίωση γνησιότητας (έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ),με Α.Π. 

92629/8725/15-7-2020,  για την εγγυητική επιστολή του Ο.Φ. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.»  , διαπιστώθηκε 
η γνησιότητα των υποβληθεισών μη ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων Ο.Φ. 
Επομένως η Ε.Δ. διαπιστώνει ότι όλες οι  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες.  
 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 7 « ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  και με α/α 8 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» είναι  ισότιμες και η τελική σειρά κατάταξης τους θα προκύψει με κλήρωση μεταξύ των. 

Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ. : 

καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

   
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 

1 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 13 25.064,52 € 58 
2-3 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.  7 25.661,29 € 57 
2-3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ       8 25.661,29 € 57 
4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.  6  26.854,84 € 55 
5 ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.  1  31.629,04 € 47 
6  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.       5 35.806,46 €  40 
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ  4 37.000,01 €  38 
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ   12 37.000,01 €  38 
9   ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    3 37.596,78 €    37 

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ      11 38.193,55 €  36 

11 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.             2 41.177,42 €  31 

12 ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  10 44.758,07 €  25 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  τον οικονομικό φορέα, " ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ", με ποσοστό έκπτωσης 58%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.  25.064,52 € και εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό 
.  

Ιωάννινα       23-07-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

                           Ο  Πρόεδρος                                      Τα μέλη   

 

 

                      Ιωάννης Μάμαλης          Κωνσταντίνος  Γκεσούλης 

 

 

           Ιωάννης Τσιμαράκης                                                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1159/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Περίφραξη δεντροστοιχιών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5665/17-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1723/21-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.  57626/1879 από  19-05-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  3.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002  

και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Υποέργο: «Περίφραξη δεντροστοιχίων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 17-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  για την προστασία, τον 

καθαρισμό και την στερέωση δένδρων κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού στην βάση των δένδρων, στερέωση των αδύναμων με στύλους της 

περιοχής,  επανατοποθέτηση των περιφράξεων σε όσα απαιτείται και καλλωπισμός.  

         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Περίφραξη δεντροστοιχιών στο 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 3.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002  και τίτλο: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Περίφραξη δεντροστοιχιών στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 17-07-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την 
προστασία, τον καθαρισμό και την στερέωση δένδρων κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς επίσης και σε εργασίες καθαρισμού στην βάση των δένδρων, στερέωση 
των αδύναμων με στύλους της περιοχής, επανατοποθέτηση των περιφράξεων σε όσα απαιτείται και 
καλλωπισμός. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1160/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις 
διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Τις αριθμ. 6/255/27-02-2015, 9/386/07-04-2015 και 18/1009/24-07-2015 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, διεξαγωγής της δημόσιας 
προφορικής δημοπρασίας, και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων για τη μίσθωση ακινήτων 
(γραφείων) για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, στους: Παναγιώτη Ν. 
Παπανικολάου, Αντιγόνη Ν. Παπανικολάου και Γεώργιο Ν. Παπανικολάου, συνιδιοκτητών του 
ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ναπ. Ζέρβα αρ. 2 στα Ιωάννινα, στον 3ο όροφο, συνολικής 
επιφάνειας 121,84 τ.μ. που αποτελείται από γραφεία, με μηνιαίο μίσθωμα € 1.400,00 για χρονική 
διάρκεια πέντε (5) ετών. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6565/22-07-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1737/22-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε μισθώσει για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των γραφείων των 

παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου τρία (3) γραφεία στο κτίριο της οδού Ν. Ζέρβα 2, των οποίων η 

μίσθωση λήγει την 16 Αυγούστου 2020. Επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης των 

παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, εισηγούμαστε την παράταση της μίσθωσης, για χρονικό 

διάστημα ίσο με τον αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης (αρθρ. 21, Ν 242/7-8-1996), από 17/08/2020 έως 

16/08/2025 με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του ίδιου 

Νόμου. Το ποσό του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00€. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό 

της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (ΚΑΕ 072/0813) …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της από 17-08-2015 σύμβασης μίσθωσης, του ακινήτου που βρίσκεται επί της 
οδού Ναπ. Ζέρβα αρ. 2 στα Ιωάννινα, στον 3ο όροφο, συνολικής επιφάνειας 121,84 τ.μ. που αποτελείται 
από γραφεία, συνιδιοκτησίας Παναγιώτη Ν. Παπανικολάου, Αντιγόνης Ν. Παπανικολάου και Γεωργίου Ν. 
Παπανικολάου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των γραφείων των 
παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικώς 
προβλεπόμενο χρόνο μίσθωσης, ήτοι από 17-08-2020 έως 16-08-2025 με τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύμβασης και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.Δ. 242/96 και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, 
ήτοι € 1.400,00 καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0813), 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1026/40/08-01-2020 με α/α: 51 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 
καταχώρησης 55 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1161/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6597/23-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 1753/23-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, 
εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
συνημμένο πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

072 0892.01 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Η αριθμ. 

44/2017 απόφαση του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) 
1.803,08 

072 0892.01 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  (Η αριθμ. 

56/2020 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) 
30.000,00 

072 0892.01 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  (Η αριθμ. 

224/2019 απόφαση του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων) 
3.000,00 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1162/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ξυλείας για την επισκευή και συντήρηση 
γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Κοινότητας Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας και της γέφυρας τύπου 
μπέλεϋ Μπολιάνας της Κοινότητας Πέντε Εκκλησιών Δήμου Σουλίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που 

κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4347/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο 

με αρ. πρωτ. 1776/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 

αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Εισηγούμεθα να εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 

προμήθειας πριστής ξυλείας 68,96 m3 για την επισκευή και συντήρηση γεφυρών τύπου μπέλεϋ λόγω του 

κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν, διότι το ξύλινο οδόστρωμά τους έχει υποστεί πολύ 

σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς 

και ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα να 

είναι επικίνδυνη η διέλευσή τους και να δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις. Η δαπάνη προμήθειας 

ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης (24.800,00 

€ με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων  του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο 

"Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020 (Υποέργο: Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή και 

συντήρηση γέφυρας τύπου μπέλεϋ της T.Κ.. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας και της γέφυρας τύπου μπέλεϋ 

Μπολιάνας της T.K Πέντε Εκκλησιών Δήμου Σουλίου)...…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την 
προμήθεια πριστής ξυλείας 68,96 m3 για την επισκευή και συντήρηση γέφυρας τύπου μπέλεϋ της 
Κοινότητας Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας και της γέφυρας τύπου μπέλεϋ Μπολιάνας της Κοινότητας 
Πέντε Εκκλησιών Δήμου Σουλίου, καθώς οι περίοδοι των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων 
αλλά και των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
είχαν ως συνέπεια να υποστεί πολύ σημαντικές φθορές το ξύλινο οδόστρωμά τους, με αποτέλεσμα να 
είναι επικίνδυνη η διέλευσή τους και να δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1163/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια 
ανταλλακτικών, για το έτος 2020 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11680/20-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1700/20-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη 
συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια 
ανταλλακτικών, για το 2020 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για το έτος 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 7/37/939/13 (ΦΕΚ Β’ 302) ΚΥΑ και τον κανονισμό 
ISO 9001-2015, εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 12.540,00 πλέον ΦΠΑ 24%, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως κατωτέρω αναφέρεται, ως εξής: 

1. Δαπάνη ποσού € 2.750,00 πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και τηλεφωνικής υποστήριξης, 
επικαιροποίησης των εγκατεστημένων λογισμικών και μηχανημάτων δυο αυτομάτων γραμμών (Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0873). 

2. Δαπάνη ποσού € 2.700,00 πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση λογισμικού και μηχανημάτων των 
δύο γραμμών (βαρέων και ελαφρών οχημάτων) (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873). 

3. Δαπάνη ποσού € 2.400,00 πλέον ΦΠΑ για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του ΚΤΕΟ και των δυο 
γραμμών (επιβατηγών και φορτηγών) (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0873).  

4. Δαπάνη ποσού € 740,00 πλέον ΦΠΑ για την ανανέωση πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής (Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0873). 

5. Δαπάνη ποσού € 850,00 πλέον ΦΠΑ, για την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001-2015, (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871). 

6. Δαπάνη ποσού 950,00 πλέον ΦΠΑ, για την συντήρηση διασφάλισης της ποιότητας του ISO9001-
2015 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871). 

7. Δαπάνη ποσού 1.400,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια δυναμοκυψέλης (maha) φρενομέτρου 
βαρέων οχημάτων (Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 1329). 

8. Δαπάνη ποσού 750,00 πλέον ΦΠΑ, για την επισκευή του τζογόμετρου βαρέων οχημάτων (Ε.Φ. 073, 
ΚΑΕ 1329). 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1164/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: 
Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 
2018ΕΠ31820001 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 12/55/15-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης της ένταξης 
του έργου ADRION 5 SENSES, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 3097/23-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1762/23-07-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο «ADRION 5 SENSES- Building the ADRION Brand Name 

in Tourism: Indulging all five Senses» (ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ  2018ΕΠ31820001) που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020, 

από την 26/3/2018, που υπογράφηκε το  subsidy contract της Περιφέρειας Ηπείρου και της Διαχειριστικής 

Αρχής του Interreg ADRION 2014-2020,                                                      

                                                                        Εισηγούμαστε 

Α. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με 

τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “ADRION 5 SENSES 

- Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Interreg ADRION 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης  41.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(33.225,80 € χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 7.974,20 € ) , επί τη βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, της κείμενης 

νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.  

Β. Τα μέλη της επιτροπή διενέργειας, του Συνοπτικού Διαγωνισμού, ορίζονται τα κάτωθι: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ασημίνα Λύγδα, υπάλληλος του τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η, Πρόεδρος 

2. Νίκος Χάμος, υπάλληλος του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Η 

3. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Φώτης Κολιός, προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων  

2. Βάσω Μαντζίλα, υπάλληλος του τμήματος συγκοινωνιακών έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων 

3. Γεώργιος Σιώμος, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  ….». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον ΦΠΑ 
7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: 
Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 

και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3097/23-07-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 
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Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 σύμφωνα με την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building 
the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 και ορίζει τα μέλη αυτής με τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασημίνα Λύγδα, υπάλληλος του τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η, Πρόεδρος 

2. Νίκος Χάμος, υπάλληλος του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Η 

3. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φώτης Κολιός, προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων  

2. Βάσω Μαντζίλα, υπάλληλος του τμήματος συγκοινωνιακών έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Ιωαννίνων 

3. Γεώργιος Σιώμος, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών  έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την 
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα 
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1165/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 2ης δόσης για την 
υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη 
Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης 
με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
855/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1768/24-07-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Στις 28-12-2018 υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. 

Προγραμματική Σύμβαση με θέμα την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη 

Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023», συνολικού προϋπολογισμού 198.000,00 €. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης και την με αριθ.7/392/20-2-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου καταβλήθηκε με τη μορφή προκαταβολής στην 

Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε., η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, το 20% του συνολικού 

προϋπολογισμού, δηλαδή ποσό 39.600,00 €.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο για την καταβολή της 2ης δόσης, επίσης ποσού 39.600,00 €, απαιτείται η 

πιστοποίηση δαπανών που αντιστοιχούν στο 80% του ποσού της 1ης δόσης, δηλαδή σε 31.680,00 €, από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. με το με 

αριθ.πρωτ.295/21-7-2020 έγγραφό της έστειλε στη Δ/νση μας την 1η έκθεση υλοποίησης φυσικού 

αντικειμένου (περιόδου 1/1/2019-30/6/2020), από την οποία προκύπτει ότι υλοποιήθηκαν δράσεις ποσού 

42.314,87 €, το οποίο και υπερκαλύπτει την απαίτηση του 80% της 1ης δόσης. Τα παραδοτέα που 

περιγράφονται παραλήφθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και διαπίστωσης εργασιών 

τουριστικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου με το από 23-7-2020 πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο 

επικυρώθηκε με το από 24-7-2020 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την καταβολή της 2ης δόσης για την υλοποίηση 

του έργου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023», ποσού 

39.600,00 € στην Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. (δ/νση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1). Το ποσό αυτό θα 

βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: «Λειτουργία – Διαχείριση – 

Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023» …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 39.600,00 € και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

για την καταβολή, στην «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.» (δ/νση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου, 
Ιωάννινα), της 2ης δόσης για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη 
Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023», συνολικού προϋπολογισμού 198.000,00 € 
στο πλαίσιο της από 28-12-2018 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/143/19-12-2018 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, και σύμφωνα με το 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-85- 

 

άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης, και της σχετικής πιστοποίησης δαπανών της 1ης δόσης, βάσει 
του από 23-7-2020 πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο επικυρώθηκε με το από 24-7-2020 
πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1167/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, απόφραξη τεχνικών και διευθέτηση όμβριων από 
Γυφτόκαμπο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8953/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1764/23-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : 

6. Την υπ’ αριθ. 95150/3012  από  21-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2018 – 2020» Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας, απόφραξη τεχνικών και διευθέτηση όμβριων 

από Γυφτόκαμπο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 21-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης  της οδοποιίας στο 

ορεινό χωμάτινο  δίκτυο που συνδέει τον Γυφτόκαμπο, την Λάιστα και την Βοβούσα, θα γίνουν εργασίες 

χωματουργικές και συγκεκριμένα άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών, επίχωση των φθορών του 

οδοστρώματος, επισκευή τεχνικών και απόφραξη αυτών, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα και 

διευθετημένη ροή των βρόχινων νερών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας, απόφραξη τεχνικών και 

διευθέτηση όμβριων από Γυφτόκαμπο προς Βοβούσα  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.   2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
– 2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας, απόφραξη 
τεχνικών και διευθέτηση όμβριων από Γυφτόκαμπο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
21-07-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες και συγκεκριμένα άρση καταπτώσεων, 
διαμόρφωση των πρανών, επίχωση των φθορών του οδοστρώματος, επισκευή τεχνικών και απόφραξη 
αυτών, για την αποκατάσταση της οδοποιίας στο ορεινό χωμάτινο  δίκτυο που συνδέει τον Γυφτόκαμπο, 
την Λάιστα και την Βοβούσα, καθώς και για την αποκατάσταση της βατότητας και της διευθετημένης ροής 
των βρόχινων νερών. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1168/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης βράχων προστασίας κοίτης Ζαγορίτικου ποταμού στη θέση 
Λογγά Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8955/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1766/24-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : 

6. Την υπ’ αριθ. 95147/3010 από  21-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 

και με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-

2020» Υποέργο: «Εργασίες τοποθέτησης βράχων προστασίας κοίτης Ζαγορίτικου ποταμού στη θέση 

Λογγά Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 21-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  με χωματουργικά  μηχανήματα βαρέως 

τύπου, που θα γίνουν κατά μήκος του Ζαγορίτικου ποταμού στην θέση Λογγά της Μικρής Γότιστας και 

αφορούν την προστασία ιδιοκτησιών που είτε έχουν υποστεί εκτεταμένες διαβρώσεις, είτε κινδυνεύουν άμεσα. 

Θα γίνει καθαρισμός του ποταμού από φερτά υλικά και προσχώσεις, επαναφορά της ροής στην αρχική θέση, 

κατασκευή αναχώματος και κατασκευή βραχοεπένδυσης κατά μήκος της κοίτης με βράχους της περιοχής.     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες τοποθέτησης βράχων προστασίας κοίτης 

Ζαγορίτικου ποταμού στη θέση Λογγά Μικρής Γότιστας  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης βράχων προστασίας κοίτης 
Ζαγορίτικου ποταμού στη θέση Λογγά Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 21-07-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι αφορά εργασίες  με χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου, που θα γίνουν κατά μήκος του 
Ζαγορίτικου ποταμού στην θέση Λογγά της Μικρής Γότιστας και αφορούν στην προστασία ιδιοκτησιών 
που είτε έχουν υποστεί εκτεταμένες διαβρώσεις, είτε κινδυνεύουν άμεσα, καθώς επίσης και εργασίες 
καθαρισμού του ποταμού από φερτά υλικά και προσχώσεις, επαναφορά της ροής στην αρχική θέση, 
κατασκευή αναχώματος και κατασκευή, κατά μήκος της κοίτης, βραχοεπένδυσης με βράχους της 
περιοχής.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1169/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων 
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
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ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, αριθμ. 2/7/04-
03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων χρηματοδοτούμενων 
από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων 
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

8. Την αριθμ. 14/798/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού 
δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1137/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 1117/29-05-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1145 και αρ. πρωτ. 1515/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1165 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 16/958/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
25-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 25-06-2020, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.021 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Κ. ΖΙΩΒΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.241,94 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη 36.260,00 € με ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1640/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1727/21-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
21-07-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν 
τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. 
ΖΙΩΒΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.241,94 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη 36.260,00 € με ΦΠΑ. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών 
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έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
74.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΖΙΩΒΑΣ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
25-06-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – 
αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020, 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΖΙΩΒΑΣ», με τιμή προσφοράς 29.241,94 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 36.260,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 25-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/958/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. 
ΖΙΩΒΑΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό 
των 36.260,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.021 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την  αριθμ. 
10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1145 και αρ. πρωτ. 1515/28-04-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1165 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας»  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 21.07.2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 1100 π.μ. οι: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 1324/22.06.2020 
πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την αρ. 16/958/29.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε το από 25.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά την οποία, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο κος 
Σπυρίδων Κ. Ζιώβας  ΕΔΕ ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό 
(51,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.241,94 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 36.260,00  €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1477/03.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 16/958/29.06.2020 απόφασης στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1614/16.07.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο κ. 
Σπυρίδωνα Ζιώβα  

5. Την από 20.07.2020 αίτηση του κ.  Σπυρίδωνα Ζιώβα (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε 
προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 
της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σπυρίδωνα 
Κ. Ζιώβα  ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.241,94 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 36.260,00 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 25.06.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
  
 Άρτα, 21.07.2020 
 Η Επιτροπή 
 1. Μαρία Βασιλειάδη 
   
   
 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
   
 3. Νικόλαος Σερβετάς 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1170/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση 
αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, αριθμ. 2/7/04-
03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων χρηματοδοτούμενων 
από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός – βελτίωση 
αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας». 

8. Την αριθμ. 14/799/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση)  59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1138/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 1085/25-05-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1148 και αρ. πρωτ. 1516/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1166 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 16/957/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
23-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 23-06-2020, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  59.677,42 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.629,03 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη 39.220,00 € με ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1667/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1726/21-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
20-07-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν 
τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά επί τοις εκατό 
(47,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.629,03 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 39.220,00 € με ΦΠΑ. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – 
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βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
23-06-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών 
τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση)  59.677,42 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.022 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 31.629,03 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 39.220,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
το από 23-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/957/29-
06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-07-2020 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα 
και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας, στο ποσό των 39.220,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.022 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 σύμφωνα 
με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1148 και αρ. 
πρωτ. 1516/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1166 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας»  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 20.07.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 900 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.TT  1313/19.06.2020 
πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την αρ. 16/957/29.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 23.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του 117 
του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός – βελτίωση 
αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00 %) στις τιμές 
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.629,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και 39.220,00 € με ΦΠΑ. 

2. Το αρ. πρωτ. 1478/03.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 16/957/29.06.2020  απόφασης 
στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1553/09.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 16/957/29.06.2020 
απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

5. Την από 16.07.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.»  (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού 
σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 
της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα 
επτά επί τοις εκατό (47,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.629,03 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και 39.220,00 € με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 23.06.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
  
 Άρτα, 20.07.2020 
 Η Επιτροπή 

 
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Νικόλαος Σερβετάς  
   
 3. Αλεξάνδρα Βέλιου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1171/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής 
στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 120.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 
ποταμό». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1668/21-07-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1728/21-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθ. 10/558/15.04.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 120.000,00 € σε 

βάρος του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του 

ΝΠΔΔ έτους 2020 για το έργο του θέματος. Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η 

μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 

αναθεώρηση) 96.774,19 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 €, και εγκρίθηκε με την αριθ. 

1652/20.07.2020 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης 

(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και 

Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω 

αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του....…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα 
από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 96.774,19 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
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πρωτ. 1668/21-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1652/20-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  
αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1142 και αρ. 
πρωτ. 1513/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
1163 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας  και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1172/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία 
πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 172.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 και 8/29/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

7. Τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού € 172.000,00 με 
ΦΠΑ (€ 156.000,00 πλέον € 16.000,00 αντίστοιχα), και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9779.01.020.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1706/23-07-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1758/23-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμό 8/29/29.05.2020 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Η-πείρου εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων 

Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 172.000,00 € για το έργο 

του θέματος. Από την ΔΤΕ ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 172.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης 

ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας» 

και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών 
υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1706/23-07-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1698/22-
07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και τις με α/α 1144 & 1618 και αρ. πρωτ. 1514/28-
04-2020 & 2760/20-07-2020 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν με α/α 1164 & 1651 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1173/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-105- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/796/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 4.032.258,06 και συνολικής δαπάνης € 5.000.000,00  με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1163/02-06-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1126/02-
06-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000000. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1492/02-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1499/02-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται 
την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
για την ανάθεση εκτέλεσης έργου του θέματος, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, λαμβάνοντας 
υπόψη το αποτέλεσμα της από 16-07-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6713-eba) ηλεκτρονικής 
κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, καθώς και τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση, σχετικά έγγραφα 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό 
Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, περί ορισμού 
τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ., για την κατασκευή του της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας  (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου 
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) € 4.032.258,06 και συνολικής δαπάνης € 5.000.000,00  με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000000, 
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αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 16-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6713-eba) και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές 
τους, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 618/02-07-2020,  1332/08-07-2020 και 403/07-07-2020 
έγγραφά τους αντίστοιχα, 

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Σωτηρία Παπιγκιώτη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 

2. Μάνθο Μυριούνη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στο Δήμο Πρέβεζας, 

3. Ζαχαρένια Κωλέτσου ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Πρέβεζας, 

4. Ιωάννη Μήτρου ΤΕ Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο Δήμο Πάργας, 

5. Γεώργιο Πανέτα, Δημοτικό Σύμβουλο Άρτας, Εκπρόσωπο ΠΕΔ, 

6. Ευάγγελο Χρηστάκη, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ, 

7. Λάμπρο Γεωργούλα, Πτυχ. Τεχν. Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Αθανάσιο Ηλιόπουλο ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, 

2. Ευαγγελία Γκανιάτσα ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό στο Δήμο Αρταίων/Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 

3. Λουίζα Σκούρα ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, 

4. Δημήτριο Παπαδιά ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

5. Ηλία Κολιούλη, Δημοτικό Σύμβουλο Νικολάου Σκουφά, Εκπρόσωπο ΠΕΔ, 

6. Ζαρπαλά Θανάση, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ, 

7. Σωτήριο Σφήκα, Τοπογράφο Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1174/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη 
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ19/2867/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ2Θ465ΧΘΞ-ΕΤΡ) απόφαση του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης 
300.000,00 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. για 
το έργο με τίτλο «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας». 

7. Την αριθμ. 15/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 250.000,00 με ΦΠΑ και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 
9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020, καθώς και την δέσμευση πιστώσεων ποσού 50.000,00 € της Π.Ε. Άρτας οικ. έτος 
2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσες 
εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ 2014ΣΕ57200002. 

8. Την αριθμ.17/1025/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη 
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1487/02-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1219/10-06-2020 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Άρτας, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και την με α/α 1474 και αρ. πρωτ. 2396/26-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (οικ. 
έτος 2020: 250.000,00 € και οικ. έτος 2021: 50.000,00 €), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
1494 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1656/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1721/21-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 21-07-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης από το 
ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης έργου «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής 
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γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, 
με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 
25η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 25η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας 
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 21-07-2020 κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ,  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας, τηλέφωνο 2682028779 
email : litsaipreveza@yahoo.gr. 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας, τηλέφωνο 2682089082, 
email : giorgostagas@gmail.com. 

3. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΑΣΣΑ, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας, τηλέφωνο 2682060602, 
email : perivallon@1485.syzefxis.gov.gr 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Αρταίων/Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τηλέφωνο 2681362209, email : kefalas@arta.gr. 

2. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δήμος Ζηρού, τηλέφωνο 2683360618, 
email : mastoraf@1535.syzefxis.gov.gr.  

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου, τηλέφωνο 
2681363304, email : servetas@peartas.gov.gr. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

mailto:giorgostagas@gmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1175/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα στις 
22-07-2020 για να συμμετέχει σε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 

εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 

θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. 

Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-

03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης 

τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 

πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 502/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 

1724/21-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 

έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 22-

07-2020, για να συμμετέχει σε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 502/21-07-2020 εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 17-
07-2020. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 22-
07-2020, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση με την Υπουργό 
Πολιτισμού και εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για 
την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη, σε βάρος των πιστώσεων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1179/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο Ιωαννίνων και Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6341/01-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1704/20-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.  64681/2094  από  01-06-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 

2018 -2020», Υποέργο: «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο Ιωαννίνων και Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 01-06-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες για την  διαμόρφωση, συντήρηση και 

αποκατάσταση τεχνικών έργων στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο Ιωαννίνων –Άρτας. Συγκεκριμένα θα γίνει 

επισκευή σε λίθινους τοίχους αντιστήριξης και προστασίας της οδού, επισκευή φρεατίων, συντήρηση 

κιγκλιδωμάτων και στηθαίων προστασίας οχετών, αναμόρφωση αγωγών διευθέτησης ροής υδάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων και Άρτας  (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
– 2020» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων και Άρτας  (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 01-06-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για τη διαμόρφωση, συντήρηση και 
αποκατάσταση τεχνικών έργων στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας και συγκεκριμένα 
εργασίες επισκευής σε λίθινους τοίχους αντιστήριξης και προστασίας της οδού, επισκευής φρεατίων, 
συντήρησης κιγκλιδωμάτων και στηθαίων προστασίας οχετών, αναμόρφωσης αγωγών διευθέτησης ροής 
υδάτων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1180/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9762.01.000.01 
του προϋπολογισμού της. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13098/23-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1754/23-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Φορέας 071 Κωδικός 9762.01.000.01, ως ο συνημμένος πίνακας. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2020, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή, για το παρακάτω υποέργο, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

(με  ΦΠΑ) 

1 
Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου από θάμνους και δένδρα στο 

1ο και 2ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού στην Ηγουμενίτσα 
12.400,00 € 

Αρχικός Προϋπολογισμός: 200.000,00 € Σύνολο της παρούσης:  12.400,00 € Υπόλοιπο: 11.520,00 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1181/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν 
οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 
3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12729/22-07-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1740/22-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2020, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0899.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως 
εξής: 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

– ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

1 
Αμοιβή   επίδοσης 

από δικαστικό επιμελητή 
Έξοδα  επίδοσης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 70,00 € 

2 

Συνδρομή Οδηγού Εργατικής 

Νομοθεσίας – Ελέγχου 

Επαγγελματιών 

Ετήσια συνδρομής του «Οδηγού Εργατικής Νομοθεσίας – 

Ελέγχου Επαγγελματιών», για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΘ. 

79,00 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1183/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης από πλημμυρικά φαινόμενα 
περιοχής Αρίλλα (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9249/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1785/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη : 

1. Ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα 

την ευρύτερη περιοχή του Αρίλλα, ήταν η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, που σε πολλές περιπτώσεις 

κάλυψαν και μέρος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Μετά τις 

άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την έλευση του απαιτούμενου χρόνου , 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ( γεωλόγων , γεωτεχνικών ), ώστε να επέλθει εκ νέου ισορροπία , 

απαιτείται άμεσα η κατασκευή συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη των πρανών, όπου απαιτείται, ώστε η 

οδός να κυκλοφορείται με  ασφάλεια. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν πριν τις πρώτες 

φθινοπωρινές μπόρες.     

 Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ.: 8182/18-11-2019 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας  κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών ( πλημμύρες, κατολισθήσεις)  από καταστροφές 

στο οδικό δίκτυο ( εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό), που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες).  

           2. Την  με  αριθμ. : 97240/3128/27-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση κατολίσθησης από πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Αρίλλα 

(προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση κατολίσθησης από πλημμυρικά 

φαινόμενα περιοχής Αρίλλα (προμήθεια υλικών)» του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.400,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης από πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Αρίλλα (προμήθεια 
υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ως άνω 
περιοχή, υπάρχει ανάγκη κατασκευής συρματοκιβωτίων, πριν τρις πρώτες φθινοπωρινές 
μπόρες,  για την αντιστήριξη των πρανών, όπου απαιτείται, ώστε η οδός να κυκλοφορείται με 
ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αρίλλα εκδηλώθηκαν 
κατολισθητικά φαινόμενα, καλύπτοντας μέρος του οδοστρώματος και δημιουργώντας 
προβλήματα στην κυκλοφορία. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1184/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ.  98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του από 16-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 14/816/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η 
επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  59.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 73.160,00 € με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1739/25-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
60383/1712/22-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού 
οδικού  δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2995/20-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1702/20-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
16-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού 
που διενεργήθηκε στις 16-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 28.910,00 € χωρίς ΦΠΑ (35.848,40 € με ΦΠΑ). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει το από 16-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση 
καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)  59.000,00 € και συνολικής 
δαπάνης 73.160,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Άγγελος 
Τσιμπίκης, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.910,00 € χωρίς ΦΠΑ και 35.848,40 € με 
ΦΠΑ.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου: : «Άρση 
καταπτώσεων και  προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας» του έργου: 
«Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού 73.160,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 16-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 

πμ οι: 

1. Θεόδωρος Οικονόμου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Κατσάνος  ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη TΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 84857/2623/3-7-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Πρέβεζας, μετά την αρ. 14/816/5-6-2020 (Θέμα 64ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, για την διεξαγωγή 

δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν 

και παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 

Κατη- 

γορία 
Εκπρόσωπος 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2η ΟΔΟ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 2η ΟΔΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  2η ΟΔΟ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

 

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως 

προσφορών, χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της 

παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της 

Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας, και διαπίστωσε ότι  είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα και οι ακόλουθες προσφορές οι οποίες 

παραλήφθηκαν και αυτές από την επιτροπή διαγωνισμού. 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 

Κατη- 

γορία 
Αριθμός πρωτοκόλλου 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1η ΟΔΟ  93004/2940/16-7-2020 

5 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 2η ΟΔΟ  93051/2947/16-7-2020 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το 

άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε 

προσφέροντος. 

Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος 
Τάξη 

Πτυχίου 

Κατη- 

γορία 
ΤΕΥΔ      

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 2η ΟΔΟ  ΝΑΙ 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 2η ΟΔΟ  ΝΑΙ 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 2η ΟΔΟ  ΝΑΙ 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 1η ΟΔΟ  ΝΑΙ 

5 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 2η ΟΔΟ ΝΑΙ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία των διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 33 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 51 

3 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 38 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 22 

5 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 32 

 

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών 

έκπτωσης,  διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.   

Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την 

μικρότερη προσφορά): 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 51 

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 38 

3 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 33 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 32 

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 22 
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Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τυπικά ως προς την ορθή 

συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ και ουσιαστικά ως προς την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού. Από τον έλεγχο 

αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για κανένα  

διαγωνιζόμενο  και συνεπώς όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»:  

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντος Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 51 

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 38 

3 ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 33 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ 32 

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ 22 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης. Η 

Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 28.910,00 € χωρίς ΦΠΑ (35.848,40 € με ΦΠΑ). 

 

                  Πρέβεζα, 16-07-2020 

Η Επιτροπή 

  

1. Θεόδωρος Οικονόμου 

 

2. Νικόλαος Κατσάνος   

  

3. Γλυκερία Βαγγελάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1185/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων 
στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3081/23-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1757/23-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας στέλνουμε α) Την απόφαση Έγκριση  μελέτης  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» β) τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης  Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, και γ)Σχέδιο 

Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για το έργο του θέματος, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η 

διάθεση πίστωσης 50.000,00€ από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών με την αριθμ. 

Πρωτ. 33357/1071/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και σας παρακαλούμε για την κατάρτιση των 

όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, 

προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

      Αποφασίζει ομόφωνα  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας  «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή 
Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3081/23-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 97052/3080/23-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 845 και αρ. πρωτ. 
33357/1071/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 833 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1186/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες 
Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-
2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2953/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1730/22-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: 

 Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 με την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 133351/4287/26-09-2018 απόφαση , έγκριση διάθεσης πίστωσης, Περιφερειάρχη Ηπείρου. Ο 

αρχικός του προϋπολογισμός είναι 53.400,00 € με ΦΠΑ. Στις 16-07-2019 υπεγράφη  Προγραμματική Σύμβαση 

,μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του Δημάρχου Πρέβεζας  κου  Χρήστου Μπα ίλη    

Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους 

δαπάνης εργασιών 50.730,00 € (με ΦΠΑ), δηλ. 40.911,29  € (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 

20-02-2020 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. Με βάσει το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία 

περαιώσεως ορίζεται η 20-08-2020. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 16-07-2020  αίτηση παράτασης 

της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου.   Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα 

στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω: του covid-19 και λόγω της καθυστέρησης , από τον 

Δήμο Πρέβεζας ,της οριοθέτησης του κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) μεταξύ των 6 και 7 Ο.Τ.  στον οικισμό 

Λούρου  Για  τους λόγους αυτούς ζητά την παράτασή της μέχρι 30-11-2020 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης 

αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει, 

ότι  οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς ,δικαιολογημένοι και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης του έργου 

και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-11-2020, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε 

τη χορήγησης αυτής, δηλαδή  μέχρι 30-11-2020....». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω 
Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-2020, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1188/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-131- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 3481/20-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1703/20-07-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 2497/10-07-
2020, 2498/10-07-2020, 2552/14-07-2020 και 2571/17-07-2020 έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσών από καταβληθέντα παράβολα των 
οποίων δεν έγινε χρήση, καθώς και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση 
της αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 
2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 3199.01 159,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ. 

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 

ΚΩΝ/ΝΑ 

2 072 3199.01 54,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ 

ΜΠΑΤΖΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3 072 3199.01 130,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1189/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λευκάδας.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

5. Την αριθμ. 12/688/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα με 2η επίδοση, την 06-05-2020 και με την οποία διατάχθηκε η Π.Ε. 
Πρέβεζας, να καταβάλλει στον αιτούντα Ιωάννη Βλάχο του Κων/νου, κατοίκου Απόλπαινας 
Λευκάδας, το ποσό των 23.436,00 € νομιμότοκα από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, 
το ποσό των  800,00 € για δικαστική δαπάνη και το ποσό των 840,00 € για τη σύνταξη της 
επιταγής και την επίδοση αυτής, για την υλοποίηση του έργου του από εδάφους ψεκασμού 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και της δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κ. Μαρίας Σταμουλάκη 
Καπλάνη και εγκρίθηκε, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η καταβολή από την Π.Ε. Πρέβεζας, στον αιτούντα 
Ιωάννη Βλάχο του Κων/νου, κατοίκου Απόλπαινας, των κάτωθι ποσών: Α)  για κεφάλαιο, το 
ποσό των 21.357,00 € με υπολογισμό του ΦΠΑ, με συντελεστή 13% νομιμότοκα από την 
επίδοση της διαταγής πληρωμής, Β) για δικαστική δαπάνη το ποσό των 800,00 € και Γ) για 
τη σύνταξη της επιταγής και την επίδοση αυτής, το ποσό των 840,00 €. 

6. Την αριθμ. 14/824/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3507/22-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1736/22-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: …  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την αριθμ. 4/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία 

διατάσσεται η Π.Ε Πρέβεζας να καταβάλει στον κ. Ιωάννη Βλάχο του Κωνσταντίνου, το ποσό των 

21.357,00 € για κεφάλαιο νομιμοτόκως, 800,00 € ως δικαστική δαπάνη και 840,00 € για σύνταξη της 

επιταγής και επίδοση αυτής, για την υλοποίηση του έργου του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 3 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), σύμφωνα με το οποίο η 

απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αριθμ.12/688/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίνεται η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της 

υπ΄αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 

11. Την αριθμ. 14/824/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί 

έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης, συνολικού ποσού 22.997,00 € και διάθεσης της απαιτούμενης 
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πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 0892.01, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2020. 

12.  Το αρ. 454/2020 Χρηματικό Εντάλμα Πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποία καταβλήθηκε στις 29-

06-2020 στον Ιωάννη Βλάχο, το συνολικό ποσό των 22.997,00 €, σε εκτέλεση της αριθμ. 4/2020 διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας. 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204 Α) που ορίζει ότι «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας 

τόκος του νομικού προσώπου οφειλής ορίζεται σε 6% ετησίως» και της υπ΄αριθ. 2/36592/0026/29-05-2015 

εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α) που ορίζει το ύψος του νόμιμου και του 

υπερημερίας επιτοκίου κάθε οφειλής του Δημοσίου με το ισχύον επιτόκιο των πράξεων Κύριας 

Αναχρηματοδότησης (MRO) της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον των τριών (3,00) εκατοστιαίων 

μονάδων ετησίως, με ισχύ από την 01-05-2019. 

15.  Το από 20-07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας, περί υπολογισμού του οφειλόμενου 

ποσού των τόκων. 

16.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020 όπως 

διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις αυτού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών, και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 295 και Κ.Α.Ε. 
0892.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, για την καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως 
εξής: 
 
Α/

Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 295 0892.01 228,20 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΣΕ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ (20-

02-2020), ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ (29-06-2020). 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1190/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-07-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση 
του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. 
Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 3/205/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτισης των όρων της διακήρυξής του, 
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-
2021», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότησης της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 

6. Την αριθμ. 6/371/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, η 
εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL», της οποίας 
η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική 
προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική της 
προσφορά, με ποσό 34.558,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. κρίθηκε 
αποδεκτή και συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3504/22-07-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1731/22-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) 
με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού ΙΙ/02-07-2020 
της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν 
θέματι συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 
15698/505/03-02-2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/02-07-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021, συνολικού 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ053000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα με την αριθμ. 15698/505/03-02-2020 
διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο 
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προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
– GENERAL CONTROL», που αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Ι/17-02-2020 της Επιτροπής 
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/371/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
αρχικών και πρόσθετων δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως οριστικού 
μειοδότη, την εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL», 
με ποσό προσφοράς 27.870,00  χωρίς Φ.Π.Α. (34.558,80 € με Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση 
του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα έτη 
2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL», της οποίας η προσφορά 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά 
καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 
34.558,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κρίθηκε αποδεκτή και συμφέρουσα, σύμφωνα με 
το Πρακτικό Ι/17-02-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6/371/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙ/02-07-2020 (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL», για την υλοποίηση του 
Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα έτη 
2020-2021, στο ποσό των 27.870,00  χωρίς Φ.Π.Α. (34.558,80 € με Φ.Π.Α.), καθώς και την 
προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ053000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙΙ 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών, του Συνοπτικού ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος: «Καταπολέμηση 

κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021» συνολικού 

προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €), σύμφωνα με την με αριθμ. 15698/505/03-

02-2020  διακήρυξη. 

 

Στην Πρέβεζα, την 2 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού 

- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η Επιτροπή διενέργειας των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

3/205/28.01.2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του Συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ:15698/505/03-02-2020  διακήρυξη, για την υλοποίηση του έργου: 

«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021» 

συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €). 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Μιχάλης Σταύρος, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών. 

2) Χασκή Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών. 

3) Κυριαζής Χρύσανθος, υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. 

 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών τον φάκελο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που υποβλήθηκε από τον μειοδότη του διαγωνισμού ΣΠΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL. 

Στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των προσκομισθέντων φακέλων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, στην αξιολόγηση αυτών και την καταγραφή τους στον κατωτέρω πίνακα:   
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 ΣΠΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ

ΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 

GENERAL 

CONTROL 

Κατατέθηκε 

υπεύθυνη 

δήλωση του 

Ν.4690/2020 

Κατατέθηκε 

υπεύθυνη 

δήλωση του 

Ν.4690/2020 

Κατατέθηκε Κατατέθηκε  Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά το στάδιο κατακύρωσης προέκυψε ότι:  

 Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή από αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση τα οποία εκδίδει το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
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του οικονομικού φορέα δεν κατατέθηκαν, λόγω καθυστέρησης έκδοσής τους από το πρωτοδικείο 

Αθηνών. Κατάθεσε  υπεύθυνη δήλωση του Ν.4690/2020 που τον καλύπτει μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η πληρότητά τους. 

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάδειξη ως οριστικού μειοδότη της εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL, με ποσό προσφοράς 27.870,00 χωρίς Φ.Π.Α. (34.558.80 € με 

Φ.Π.Α.). 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

                      
Πρέβεζα, 02.07.2020 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

1. Μιχάλης Σταύρος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

2. Κυριαζής Χρύσανθος 

3. Χασκή Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1197/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής στα όρια Ηπείρου – Θεσσαλίας (παροχή 
υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

http://www.php.gov.gr/
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9081/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1777/27-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Σαν συνέπεια των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων μετά την πάροδο του χειμώνα, με την απότομη 

εναλλαγή των θερμοκρασιών και της απώλειας του συνδετικού υλικού μεταξύ των πετρωμάτων ( ψύξη – 

θέρμανση, συστολοδιαστολή) ήταν η εκδήλωση κατολισθήσεων αλλά και η αποκοπή τμημάτων βράχων σε 

όλο σχεδόν το μήκος του οδικού δικτύου που οδηγεί στα όρια Ηπείρου – Θεσσαλίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι 

στα ερείσματα να έχουν συγκεντρωθεί τα παραπάνω προϊόντα των κατολισθήσεων και το ‘ φράξιμο’ σχεδόν 

όλων των τεχνικών κατά μήκος της οδού. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού των παραπάνω, 

ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν υποδοχή για το χειμώνα, ενώ τα τεχνικά να συνεχίσουν να παροχετεύουν τα 

όμβρια εκτός της οδού , τώρα που ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή. 

2.  Την  με  αριθμ. : 96698/3061/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής στα όρια Ηπείρου – Θεσσαλίας (παροχή 

υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός ερεισμάτων 

περιοχής στα όρια Ηπείρου – Θεσσαλίας (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής στα όρια 
Ηπείρου – Θεσσαλίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων σε όλο σχεδόν το μήκος του οδικού δικτύου 
που οδηγεί στα όρια Ηπείρου-Θεσσαλίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν υποδοχή για το χειμώνα και τα 
τεχνικά  να συνεχίσουν να παροχετεύουν τα όμβρια εκτός αυτής, την περίοδο αυτή που είναι ευνοϊκές και 
οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, δεδομένου ότι, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις με την πάροδο του 
χειμώνα, την απότομη εναλλαγή των θερμοκρασιών και της απώλειας του συνδετικού υλικού μεταξύ των 
πετρωμάτων (ψύξη – θέρμανση, συστολοδιαστολή), εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις, αποκοπή τμημάτων 
βράχων στο ως άνω οδικό δίκτυο και φράξιμο σχεδόν όλων των τεχνικών. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1198/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ.  οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κουτσελιού Δ. 
Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9080/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1779/27-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη : 

1. Σαν αποτέλεσμα των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τις απότομες κλίσεις αλλά και 

τα καθημερινά βαρέα οχήματα που μετακινούνται (μεταφορά ζώων, ζωοτροφών κλπ), οι οδοί πρόσβασης που 

οδηγούν σε παραγωγικές μονάδες στο Κουτσελιό και στη Μικρή Γότιστα, έχουν υποστεί φθορές, με έντονες 

καθιζήσεις και ρηγματώσεις, που καθιστούν τη διέλευσή τους δυσχερή, αλλά και πολλές φορές επικίνδυνη. 

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας των παραπάνω οδών, ώστε η κυκλοφορία 

σε αυτές να διεξάγεται πλέον με ασφάλεια.  

2.  Την  με  αριθμ. : 96696/3060/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κουτσελιού 

Δ. Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας (προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές 

μονάδες περιοχής Κουτσελιού Δ. Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας (προμήθεια υλικών) »  του έργου : « 

Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές 
μονάδες περιοχής Κουτσελιού Δ. Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας προς παραγωγικές 
μονάδες περιοχής Κουτσελιού Δ. Ιωαννιτών και Μικρής Γότιστας, για την ασφαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας δεδομένου ότι οι ως άνω οδοί έχουν υποστεί φθορές, με έντονες καθιζήσεις και 
ρηγματώσεις, καθιστώντας τη διέλευσή τους δυσχερή αλλά και επικίνδυνη, ως αποτέλεσμα των έντονων 
βροχοπτώσεων, των απότομων κλίσεων και των καθημερινών βαρέων οχημάτων που μετακινούνται 
(μεταφορά ζώων, ζωοτροφών κλπ). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1199/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών 
για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και 
Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση 
Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply 
infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation 
Programme Greece-Albania 2014-2020". 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg 
IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, 
με ΚΑ 2018ΕΠ51860034. Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με τους 
όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1380/30-03-2020 
εισήγησή της και συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού. 

7. Την αριθμ. 13/742/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η αριθμ. 57508/1869/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΝΩ7Λ9-8Δ8) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου περί παράτασης υποβολής προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις 
Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) για τα έτη 
2019-2021 Περιοχής Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο “SAVE WATER”». 

8. Την αριθμ. 14/838/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η 
από 18-05-2020 ένσταση της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε.», με δ.τ. 
«ΗΠ.ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», κατά της αριθ. πρωτ. 54176/1776/12-05-2020 Διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο στην 
απόφαση, από 03-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 
παρ.11 α του Ν. 4412/2016). 

9. Την αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1295/11-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),  με θέμα: 
«Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water  management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” 
με το ακρωνύμιο “SAVE- WATER”» με συνημμένο το Πρακτικό 1/10-06-2020 της Επιτροπής 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
15/873/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αριθμ. 15/936/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του θέματος, επειδή η αρχική διαγωνιστική διαδικασία 
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ματαιώθηκε, βάσει της αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη, με τροποποίηση των όρων της αρχικής, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την 
ανάθεση του έργου, σε διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα διενεργήσει μηνιαίες δειγματοληψίες 
και εργαστηριακές αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων (φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών 
παραμέτρων) με σκοπό την παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 2455/19-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3085/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1790/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Σχετ.: 

1. Η με αριθ. 10/549/15.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΙΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Η με αριθ. 15/936/19.6.2020 (ΑΔΑ:6ΓΣΤ7Λ9-Ρ0Θ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος. 

3. Η με αριθ. πρωτ. 83899/2669/1.7.2020 (20PROC006960859 2020-7-02) Διακήρυξη του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, 

χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου «Improving water management and supply infrastructure 

via smart technologies, policies tools» με το ακρωνύμιο «SAVE - WATER».  

4. Τα πρακτικά (1ο και 2ο Αποσφράγιση και Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), των συνεδριάσεων της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού. 

Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά (1ο και 2ο  Αποσφράγιση και Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-

Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), της Επιτροπής Διενέργειας  και αξιολόγησης προσφορών 

του συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις 

φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου «Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies, policies tools» με το ακρωνύμιο «SAVE - WATER», που αφορούν την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. …». 

12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
83899/2669/1.7.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με 
το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II 
Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ51860034 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με τα οποία: 

Πρακτικό 1ο/17-07-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και 
έλεγχο των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: α) 
«ENVIROLAB I.K.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» και β) «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, όλων των οικονομικών φορέων, προχώρησε στον έλεγχο 
και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αυτές καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, και στη συνέχεια ομόφωνα εισηγείται να γίνουν 
αποδεκτές όλες οι προσφορές και να συνεχίσουν αμφότερες τη Διαγωνιστική διαδικασία με το άνοιγμα 
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των Οικονομικών Προσφορών. 

Πρακτικό 2ο/23-07-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και 
έλεγχο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων οι προσφορές των 
οποίων έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1ο/17-07-
2020, τις κατέγραψε στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, την εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., η οποία 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ποσού € 38.500,12 με ΦΠΑ. 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω Πρακτικά 1ο/17-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
83899/2669/1.7.2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ (44.355,00 € πλέον ΦΠΑ 
10.645,00 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και 
Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού 
(επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με 
το ακρωνύμιο "SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II 
Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020" του έργου της ΣΑΕΠ 518/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ51860034 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και της 
απαιτήσεις της διακήρυξης, και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, ποσού € 38.500,12 με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1Ο 

Της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού δημόσιου 

Διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις 

φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. 

Ιωαννίνων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου «Improving 

water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools» με το 

ακρωνύμιο «SAVE - WATER», προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. 

 

Στα Ιωάννινα, την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο 325 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 

Πύρρου 1) η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ) αποτελούμενη από τους: 

1. Νικολέτα Λαδά, Προϊσταμένη του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε Μηχανικών με Α΄ 

βαθμό , ως πρόεδρο 

2. Δημήτριο Γεωργίου, υπάλληλο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., του κλάδου Τ.Ε. 

Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών με Α΄ βαθμό, ως μέλος  και 

3. Σπυρίδων Αθανασίου, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό, ως μέλος 

                                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και 

εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, 

χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων 

νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων 

και αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο 

του στρατηγικού έργου «Improving water 

management and supply infrastructure via 

smart technologies, policies tools» με το 

ακρωνύμιο «SAVE - WATER»   

 

Προϋπ:  55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% 
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με αντικείμενο την αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές 

προσφορές) που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλισή της 

και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης. 

Αρχικά η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι 

προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:    

α/α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Ημ/νία  

1 

ENVIROLAB I.K.E. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

10/07/2020  

2 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
13/07/2020  

 

Η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των δύο (2) συμμετεχόντων, ήτοι την 

αίτηση και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και αφού τα έκρινε πλήρη και στις δύο 

περιπτώσεις προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Και οι δύο τεχνικές προσφορές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης καθώς περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των παρακάτω: Πρόταση και 

κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης 

του έργου, οργάνωση και διοίκηση τη ομάδας έργου.  

Οι παραπάνω δύο εταιρείες υπέβαλαν προσφορές όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη 

και  θα συνεχίσουν αμφότερες τη Διαγωνιστική διαδικασία με το άνοιγμα των Οικονομικών 

Προσφο-ρών που θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο.  

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 

Η Επιτροπή           

Η Πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

Νικολέτα Λαδά 

Π.Ε. Μηχανικών 

 

Δημήτριος Γεωργίου              

Τ.Ε. Μηχανικών 

 

Σπυρίδων Αθανασίου 

Τ.Ε. Εποπτών Δ.Υ. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2O 

Της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού δημόσιου 

Διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις 

φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. 

Ιωαννίνων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου «Improving 

water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools» με το 

ακρωνύμιο «SAVE - WATER», προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. 

 

Στα Ιωάννινα, την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο 330 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 

Πύρρου 1) η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

10/549/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ), αποτελούμενη από τους: 

1. Λαδά Νικολέτα, Προϊσταμένη του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε Μηχανικών με Α΄ 

βαθμό , ως πρόεδρο 

2. Δημήτριο Γεωργίου, υπάλληλο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., του κλάδου Τ.Ε. 

Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών με Α΄ βαθμό, ως μέλος  και 

3. Σπυρίδων Αθανασίου, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας με Α΄ βαθμό, ως μέλος 

με αντικείμενο την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον 

διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 

                                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών για δειγματοληψίες και 

εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, 

χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων 

νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων 

και αξιολόγηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο 

του στρατηγικού έργου «Improving water 

management and supply infrastructure via 

smart technologies, policies tools» με το 

ακρωνύμιο «SAVE - WATER»   

 

Προϋπ:  55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% 
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της δημόσιας συνεδρίασης και προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

α/α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Αμοιβή Αναδόχου 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% Αμοιβή Αναδόχου με 

Φ.Π.Α. 

1 

ENVIROLAB I.K.E. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

32.500,00 7.800,00 40.300,00 

2 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ε. 

31.048,48 7.451,64 38.500,12 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών: 

για την εταιρεία ENVIROLAB I.K.E. ο κος Ιωάννης Λαμπρόπουλος του Βασιλείου και  

για την εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ο κος Χρήστος Δημητρίου του 

Δημητρίου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγείται 

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού την εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της 

Διακήρυξης. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. 

 

Η Επιτροπή           

Η Πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

Νικολέτα Λαδά 

Π.Ε. Μηχανικών 

 

Δημήτριος Γεωργίου              

Τ.Ε. Μηχανικών 

 

Σπυρίδων Αθανασίου 

Τ.Ε. Εποπτών Δ.Υ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1200/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση των Πρακτικών 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με 
ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των 
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME 
INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 13/720/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 69.500,00 με 
ΦΠΑ (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €), για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην αριθμ. πρωτ. 1904/20-05-2020 εισήγηση αυτής. Επίσης, συγκροτήθηκε 
και ορίσθηκαν τα μέλη, της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς 
Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

7. Την αριθμ. 14/792/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, επειδή 
κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση/διόρθωση της διακήρυξης, σύμφωνα με το Πρακτικό 1/03-
06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, και εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη, με τροποποίηση των όρων της αρχικής, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση  υπηρεσιών που αφορούν στην  
υποστήριξη της Περιφέρειας για την διοικητική και οικονομική διαχείριση στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «TheRout_Net», με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
επανασυντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1904/03-06-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3149/27-07-2020 έγγραφο, 
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συνημμένο με αρ. πρωτ. 1791/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η υπηρεσία υποβάλλει για έγκριση το 2ο και το 3ο  πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για 
την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», συνολικού 
προϋπολογισμού 69.500,00 € που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
68578/2201/5.6.2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 
69.500,00 με ΦΠΑ, (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €), για την επιλογή αναδόχου για την 
«Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου 
«TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία: 

Πρακτικό 2/22-07-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση 
των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: α) «TREK 
DEVELOPMENT AE» β) «Lever ΑΕ», γ) «Stratis ΕΠΕ», δ) «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite», 
ε) «Comitech AE» και στ) «INNOS IKE», και στη συνέχεια, στον έλεγχο των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας 
«Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite», επειδή δεν προσκόμισε τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών 
της ομάδας έργου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.4.2. της διακήρυξης, ενώ οι 
προσφορές των υπολοίπων οικονομικών φορέων, κρίθηκαν πλήρεις όσον αφορά στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και έγιναν δεκτές στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση ανά κριτήριο, των Τεχνικών Προσφορών των οικονομικών φορέων «TREK 
DEVELOPMENT AE», «Lever ΑΕ», «Stratis ΕΠΕ», «Comitech AE» και «INNOS IKE», 
κατέγραψε αναλυτικά τις παρατηρήσεις της στο Πρακτικό και διαμόρφωσε τον συγκεντρωτικό 
πίνακα βαθμολογίας, και ομόφωνα εισηγείται: 

1. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite» 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

2. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Stratis ΕΠΕ» στο στάδιο 
αξιολόγησης ων τεχνικών προσφορών λόγω απορριπτικής βαθμολογίας στο κριτήριο 1, 
επειδή συγκέντρωσε βαθμολογία μικρότερη του 100 

3. το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών «INNOS IKE» με Τ.Β.Τ.Π.(Τελικός 
Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς) =100, «TREK DEVELOPMENT AE» με Τ.Β.Τ.Π.=99,90 
«Comitech AE» με Τ.Β.Τ.Π.=99,75 και «Lever AΕ» με Τ.Β.Τ.Π.=99,50  

Πρακτικό 3/27-07-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση 
του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί κατά το 

προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 2/22-07-2020, ήτοι των εταιρειών: 

«INNOS IKE», «TREK DEVELOPMENT AE», «Comitech AE» και «Lever AΕ»  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στην καταγραφή των προσφορών στον 
σχετικό Πίνακα του Πρακτικού και στον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού της Οικονομικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) κάθε διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τον σχετικό μαθηματικό τύπο ως 
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εξής: α) «TREK DEVELOPMENT AE» με προσφορά € 35.000,00 χωρίς ΦΠΑ και Τ.Β.Ο.Π. 
=100,00 β) «Lever AΕ» με προσφορά € 44.795,00 χωρίς ΦΠΑ και Τ.Β.Ο.Π. =78,13 γ) «Comitech 
AE» με προσφορά € 46.500,00 χωρίς ΦΠΑ και Τ.Β.Ο.Π. =75,26 και δ) «INNOS IKE» με 
προσφορά € 48.380,00 χωρίς ΦΠΑ και Τ.Β.Ο.Π. =72,34 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε διαγωνιζομένου, ως εξής: α) «TREK DEVELOPMENT AE» 
Τ.Β.Σ.Π. =99,91 β) «Lever AΕ» Τ.Β.Σ.Π. =96,28 γ) «Comitech AE» Τ.Β.Σ.Π. =96,06 και δ) 
«INNOS IKE» Τ.Β.Σ.Π. =95,85  

και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού την εταιρεία 
TREK DEVELOPMENT AE με Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 99,91. 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, 2/22-07-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 3/27-07-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 68578/2201/5.6.2020 διακήρυξης, 
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, (56.048,39 € πλέον ΦΠΑ 13.451,61 €), για την επιλογή 
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την 
υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 
2019ΕΠ31860009 

Α. Απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite», κατά το στάδιο 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, επειδή δεν προσκόμισε τις υπεύθυνες δηλώσεις των 
μελών της ομάδας έργου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.4.2. της διακήρυξης. 

Β. Απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «Stratis ΕΠΕ» κατά το στάδιο αξιολόγησης ων 
τεχνικών προσφορών, λόγω απορριπτικής βαθμολογίας στο κριτήριο 1, επειδή συγκέντρωσε 
βαθμολογία μικρότερη του 100 και επομένως η προσφορά της παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2.3.2 αυτής. 

Γ. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE», της οποίας η 
προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις 
της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό 99,90 η δε οικονομική 
της προσφορά, ποσού € 35.000,00 χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό Οικονομικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) =100,00 και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, καθώς παρουσιάζει τον μέγιστο Τελικό 
Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) =99,91. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση 

του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθ. 13/720/22-05-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ 

60027Λ9-ΞΧΗ), αποτελούμενη από τους : 

1. Ηγουμενίδου Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

ΠΕ Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων),  ως πρόεδρο 

2. Μπακοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος 

3.  Σακκά Ευάγγελο, προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 

συνήλθε στις 19 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της σε 

δημόσια συνεδρίαση, όπως αυτό οριζόταν στην υπ’ αριθμ 68578/2201/5.6.2020 διακήρυξη 

της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 20PROC006828320), προκειμένου να προβούν στην 

αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων και 

συγκεκριμένα: 

1. Εκ μέρους της εταιρείας TREK DEVELOPMENT AE, η κα Αθανασία Μαυρογιώργου που 

σύμφωνα με το από 9.6.2020 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (το οποίο και 

προσκόμισε στην Επιτροπή Διαγωνισμού) είναι εξουσιοδοτημένη να παρίσταται κατά την 

αποσφράγιση προσφοράς και σε όλα τα στάδια αυτής  

2. Εκ μέρους της εταιρείας Comitech AE, ο κ. Κωνσταντίνος Γλάρος, αντιπρόεδρος της 

εταιρείας. 

Αρχικά η επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες προσφορές ως προς την ορθότητα της υποβολής 

τους, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό όρο της διακήρυξης, με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος 

υποβολής και τις έκανε αποδεκτές, στο σύνολό τους καθώς όλες πληρούσαν τον σχετικό όρο 

και διαπίστωσε ότι όλες ήταν εμπρόθεσμες και κατέγραψε στον κάτωθι πίνακα τις 

συμμετέχοντες εταιρείες με την σειρά που πρωτοκολλήθηκαν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
α/α Πρωτοκόλλου 

Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 

1.  TREK DEVELOPMENT AE 73685/2362/16-6-2020 

2.  Lever ΑΕ 75518/2411/18-6-2020 

3.  Stratis ΕΠΕ 75746/2420/18-6-2020 

4.  Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite 76662/2459/19-6-2020 

5.  Comitech AE 76729/2460/19-6-2020 

6.  INNOS IKE 76748/2461/19-6-2020 

 

Προέβη άμεσα στην μονογραφή των ενιαίων φακέλων των προσφορών, στην αποσφράγιση 

τους και στην μονογραφή των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Στην συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τους μονόγραψε, ενώ τους φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τους διατήρησε  σφραγισμένους στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (γραφείο 306). 

Κατά την συνεδρίαση δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους να ελέγξουν 

τους αποσφραγισμένους φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

και λόγω παρελθούσης της ώρας η δημόσια συνεδρίαση διακόπηκε. 

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη η δημόσια συνεδρίαση συνεχίστηκε στο γραφείο 306 της 

Περιφέρειας Ηπείρου από τις 9.00-11.00 έπειτα από αίτημα των 2 εκπροσώπων των εταιρειών 

TREK DEVELOPMENT AE και Comitech AE που παρευρέθηκαν στην αποσφράγιση και ύστερα 

από ενημέρωση μέσω email όλων υποψήφιων αναδόχων από την Επιτροπή. 

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκαν , παρουσία των τακτικών μελών της Επιτροπής, 

η κ. Αναστασία Μαυρογιώργου και ο κ. Κωνσταντίνος Γλάρος εκ μέρους των εταιρειών TREK 

DEVELOPMENT AE και Comitech αντίστοιχα και κανένας άλλος εκπρόσωπος. Η δημόσια 

συνεδρίαση έληξε στις 11.00. 

Στις 10 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή η επιτροπή συνεδρίασε (σε κλειστή συνεδρίαση), έπειτα 

από τηλεφωνική πρόσκληση της προέδρου, παρουσία όλων των τακτικών μελών της ώστε να 

προβεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών της διακήρυξης στην 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-158- 

 

αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

1. Η εταιρεία «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite» δεν προσκόμισε τις υπεύθυνες δηλώσεις 

των μελών της ομάδας έργου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.4.2. της 

διακήρυξης: ..."Η εμπειρία όλων των μελών της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου 

του Υπευθύνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου) θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, από τα οποία να αποδεικνύεται 

ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 

επαγγελματικά προσόντα και η ζητούμενη επί ποινή αποκλεισμού εμπειρία σχετικά με 

τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνεται να 

συμμετέχει στην Ομάδα Έργου. Για κάθε μέλος θα προσκομιστεί αναλυτικό Βιογραφικό 

Σημείωμα, το οποίο θα ακολουθεί επί ποινή αποκλεισμού το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος II καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος V". 

2.  Η εταιρεία «Lever AE» προσκόμισε, τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας 

έργου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.4.2. της διακήρυξης, πλην όμως, η έντυπη 

υπεύθυνη δήλωση της κας Γιαννετάκη Γεωργίας, μέλους της ομάδας έργου  έφερε 

οπτικοποιημένη ένδειξη της ψηφιακής υπογραφής της.  

Στο σημείο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να ζητηθεί από την εταιρεία «Lever AE» η αποστολή 

του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης με 

ταυτόχρονη κοινοποίηση σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους και να διακόψει την 

συνεδρίαση. 

Στις 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου αφού πραγματοποίησε την 

αποστολή του προαναφερθέντος email στην εταιρεία «Lever AE» στις 14-7-2020. Το αρχείο 

στάλθηκε από την εταιρεία «Lever AE» με το από 15-7-2020 email της στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού και ελέγχθηκε από τα μέλη της Επιτροπής. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή 

αποφάσισε: 

1) Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media Suite» για τον 

ως άνω αναφερόμενο λόγο. 

2) Να κάνει δεκτές και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης τις προσφορές 

των κάτωθι εταιρειών: 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

1.  TREK DEVELOPMENT AE 

2.  Lever ΑΕ 

3.  Stratis ΕΠΕ 

5.  Comitech AE 

6.  INNOS IKE 

 

Κατά την μελέτη του περιεχόμενου των φακέλων των τεχνικών προσφορών τους η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Stratis ΕΠΕ» δεν έφερε σε καμία σελίδα 

μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω 

έλλειψη επουσιώδη και θεραπεύσιμη κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 102 του 4412/16. 

Έπειτα αξιολόγησε και συμπλήρωσε τους επιμέρους πίνακες της παραγράφου 2.3.1. Κριτήριο 

Ανάθεσης της διακήρυξης οι οποίοι διαμορφώνονται για τις 5 εταιρείες ως εξής:  

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα την παράγραφο 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης της 

διακήρυξης. 

 

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 1 TREK DEVELOPMENT AE 

 

Κριτήριο 
Βαθμο

λογία  
Τεκμηρίωση  

Συντελε

στής 

Βαρύτητ

ας (Σ) 

Σ*Κ 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Κατανόηση απαιτήσεων έργου 

(Κ1) 
102 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 

Γίνεται αναλυτική περιγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης των έργων 

που έχουν σχέση με τον θεματικό 

Τουρισμό στην Περιφέρεια Ηπείρου 

καθώς και όλων ιαματικών πηγών της 

Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με τις 

δράσεις του έργου. 

Σ1=20% 20,4 

Μεθοδολογία και μέσα για την 

υλοποίηση του έργου (Κ2) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ2=30% 30 

ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης 

Φάσεις - Παραδοτέα (Κ3) 100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ3=10% 10 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

έργου (Κ4) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ4=10% 10 

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου 
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Αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης οργανωτικής 

δομής και κατανομής ρόλων 

για την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων του Έργου (κ5) 

101 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 

Περιγράφεται αναλυτικά με πίνακα η   

συμμετοχή των μελών της ομάδας 

έργου στα παραδοτέα του έργου  

Σ5=15% 15,15 

Αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διοίκησης και 

επικοινωνίας του Αναδόχου με 

τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Κ6) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ6=15% 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TREK DEVELOPMENT AE 100,55 

 

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 2 «LEVER AE» 
 

Κριτήριο 
Βαθμο

λογία  
Τεκμηρίωση  

Συντελε

στής 

Βαρύτητ

ας (Σ) 

Σ*Κ 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Κατανόηση απαιτήσεων έργου 

(Κ1) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ1=20% 20 

Μεθοδολογία και μέσα για την 

υλοποίηση του έργου (Κ2) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ2=30% 30 

ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης 

Φάσεις - Παραδοτέα (Κ3) 100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ3=10% 10 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

έργου (Κ4) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ4=10% 10 

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου 

Αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης οργανωτικής 

δομής και κατανομής ρόλων 

για την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων του Έργου (κ5) 

101 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 

Περιγράφεται αναλυτικά η   συμμετοχή 

των μελών της ομάδας έργου στα 

παραδοτέα του έργου  

Σ5=15% 15,15 

Αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διοίκησης και 

επικοινωνίας του Αναδόχου με 

τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Κ6) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ6=15% 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «LEVER AE» 100,15 
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Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 3 «Stratis ΕΠΕ»  

 

Κριτήριο 
Βαθμο

λογία  
Τεκμηρίωση  

Συντελε

στής 

Βαρύτητ

ας (Σ) 

Σ*Κ 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Κατανόηση απαιτήσεων έργου 

(Κ1) 
95 

Η εταιρεία προβαίνει σε μια ιστορική 

αναδρομή του τουρισμού 

περιγράφοντας γενικά τον ιαματικό 

τουρισμό χωρίς να αναφέρεται 

καθόλου στο ειδικό περιβάλλον του 

έργου και τις περιοχές δράσεις του 

(Αμάραντος, Καβάσιλα, Πρέβεζα, 

Χανόπουλο, Σαγιάδα. Το εν λόγω 

έλλειμα θεωρείται σημαντική έλλειψη. 

Σ1=20% 19 

Μεθοδολογία και μέσα για την 

υλοποίηση του έργου (Κ2) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ2=30% 30 

ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης 

Φάσεις - Παραδοτέα (Κ3) 100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ3=10% 10 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

έργου (Κ4) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ4=10% 10 

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου 

Αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης οργανωτικής 

δομής και κατανομής ρόλων 

για την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων του Έργου (κ5) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ5=15% 15 

Αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διοίκησης και 

επικοινωνίας του Αναδόχου με 

τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Κ6) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ6=15% 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Stratis ΕΠΕ» 99,00 
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Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 5 «Comitech AE» 

 

Κριτήριο 
Βαθμο

λογία  
Τεκμηρίωση  

Συντελε

στής 

Βαρύτητ

ας (Σ) 

Σ*Κ 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Κατανόηση απαιτήσεων έργου 

(Κ1) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ1=20% 20 

Μεθοδολογία και μέσα για την 

υλοποίηση του έργου (Κ2) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ2=30% 30 

ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης 

Φάσεις - Παραδοτέα (Κ3) 104 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 

Κατά την περιγραφή των παραδοτέων 

καταγράφεται και η ανάγκη για 

παρακολούθηση και εποπτεία της 

πορείας των αδειοδοτήσεων που 

αφορούν στο έργο. 

Σ3=10% 10,4 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

έργου (Κ4) 
100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ4=10% 10 

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου 

Αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης οργανωτικής 

δομής και κατανομής ρόλων 

για την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων του Έργου (κ5) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ5=15% 15 

Αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διοίκησης και 

επικοινωνίας του Αναδόχου με 

τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Κ6) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ6=15% 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Comitech AE» 100,40 

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 6 «INNOS IKE» 

 

Κριτήριο 
Βαθμολο
γία  

Τεκμηρίωση  

Συντελεστ
ής 
Βαρύτητας 
(Σ) 

Σ*Κ 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Κατανόηση απαιτήσεων έργου 
(Κ1) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ1=20% 20 

Μεθοδολογία και μέσα για την 
υλοποίηση του έργου (Κ2) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ2=30% 30 
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ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης 

Φάσεις - Παραδοτέα (Κ3) 105 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 
Κατά την περιγραφή των παραδοτέων  
αναλύονται και επιπλέον 
δραστηριότητες που αφορούν στην 
διοικητική και οικονομική διαχείριση 
του έργου όπως η διαδικασία του 
επαληθευτή και η προετοιμασία των 
σχεδίων προκηρύξεων 

Σ3=10% 10,5 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
έργου (Κ4) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ4=10% 10 

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου 

Αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης οργανωτικής 
δομής και κατανομής ρόλων 
για την κάλυψη των ειδικών 
απαιτήσεων του Έργου (κ5) 

101 

Ευρήματα υπερκάλυψης απαιτήσεων: 
Περιγράφεται αναλυτικά η   συμμετοχή 
των μελών της ομάδας έργου στα 
παραδοτέα του έργου 

Σ5=15% 15,15 

Αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διοίκησης και 
επικοινωνίας του Αναδόχου με 
τα αρμόδια όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής (Κ6) 

100 Ικανοποιούνται οι όροι της διακήρυξης Σ6=15% 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «INNOS IKE» 100,65 

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας Τεχνικών Προσφορών κατά φθίνουσα 
σειρά του τελικού βαθμού 

 Επωνυμία/ Τίτλος Υποψήφιου 
Οικονομικού Φορέα 

Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής 
Προσφοράς 

1 INNOS IKE 100,65 

2 TREK DEVELOPMENT AE 100,55 

3 Comitech AE 100,40 

4 Lever AE 100,15 

5 Stratis ΕΠΕ 99,00 

 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 Βαθμολόγηση και 
κατάταξη προσφορών  της διακήρυξης  «...Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη του 100 (ήτοι 
που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς...». 
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Άρα ο ανωτέρω πίνακας των αποδεκτών προσφορών διαμορφώνεται ως εξής : 
 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαθμολογίας Αποδεκτών Τεχνικών Προσφορών 
 

 Επωνυμία/ Τίτλος 
Υποψήφιου Οικονομικού 

Φορέα 

Απόλυτος Βαθμός 
Τεχνικής 

Προσφοράς 
Α.Β.Τ.Π 

Τελικός Βαθμός 
Τεχνικής 

Προσφοράς Τ.Β.Τ.Π.  

1 INNOS IKE 100,65 100,00 

2 TREK DEVELOPMENT AE 100,55 99,90 

3 Comitech AE 100,40 99,75 

4 Lever AE 100,15 99,50 

 
Όπου Τ.Β.Τ.Π.=  (ΑΒΤΠ προσφέροντος/ΑΒΤΠmax)*100 όπου ABTΠmax =η απόλυτη 

βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. 

 

Η Επιτροπή ανακεφαλαιωτικά εισηγείται: 

1. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Βανίδης Χ. Ιωάννης-Media 

Suite» κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τους λόγους που αναφέρθηκαν, 

2. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Stratis ΕΠΕ» στο στάδιο 

αξιολόγησης ων τεχνικών προσφορών λόγω απορριπτικής βαθμολογίας στο κριτήριο 1, 

3. το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών INNOS IKE, TREK 

DEVELOPMENT AE, Comitech AE και Lever AΕ, την Δευτέρα 27.7.2020. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται  στη 

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ηγουμενίδου Βασιλική 
 

Μπακοπούλου Ευγενία 
 

Σακκάς Ευάγγελος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση 

του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθ. 13/720/22-05-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ 

60027Λ9-ΞΧΗ), αποτελούμενη από τους : 

1. Ηγουμενίδου Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 

Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων),  ως πρόεδρο 

2. Μπακοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος 

3.  Σακκά Ευάγγελο, προϊστάμενο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 

συνήλθε στις 27 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της σε 

δημόσια συνεδρίαση, όπως αυτό οριζόταν στο πρακτικό 2 της Επιτροπής, προκειμένου να 

προβούν στην αποσφράγιση των οικονομικών  προσφορών των υποψήφιων αναδόχων INNOS 

IKE, TREK DEVELOPMENT AE, Comitech AE και Lever AΕ. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων και 

συγκεκριμένα: 

1. Εκ μέρους της εταιρείας TREK DEVELOPMENT AE, η κα Αθανασία Μαυρογιώργου που 

σύμφωνα με το από 9.6.2020 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (το οποίο και 

προσκόμισε στην Επιτροπή Διαγωνισμού) είναι εξουσιοδοτημένη να παρίσταται κατά την 

αποσφράγιση προσφοράς και σε όλα τα στάδια αυτής  

2. Εκ μέρους της εταιρείας Comitech AE, ο κ. Κωνσταντίνος Γλάρος, αντιπρόεδρος της 

εταιρείας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 

3.1.2 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών της διακήρυξης προέβη στην αποσφράγιση των 

φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των 4 εταιρειών, έπειτα από την από 24-7-2020 

ηλεκτρονική πρόσκληση της προέδρου οι οποίες μονογραφηθήκαν και σφραγίστηκαν.  

Στη συνέχεια προχώρησε σε κλειστή συνεδρίαση στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της 

«Οικονομικής Προσφοράς» των 4 εταιρειών. 

 

Οι οικονομικές προσφορές καταγράφηκαν  και υπολογίστηκε ο Τ.Β.Ο.Π στον κάτωθι πίνακα:  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Τ.Β.Ο.Π 

1. TREK DEVELOPMENT AE  35.000,00 100,00 

2. Lever ΑΕ 44.795,00 78,13 

3. Comitech AE 46.500,00 75,26 

4. INNOS IKE  48.380,00 72,34 

 

Όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά 

Προσφέροντα)x100. 

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η Τελική αξιολόγηση έγινε με την εξαγωγή του Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΣΠ = (ΤΒΤΠ x 85%)+(ΤΒΟΠ X15%) 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Επωνυμία/ Τίτλος 
Υποψήφιου Οικονομικού 

Φορέα 

Τ.Β.Τ.Π  Τ.Β.Ο.Π  Τ.Β.Σ.Π.= ΤΒΤΠ x 
85%)+(ΤΒΟΠ 

X15%) 

1 TREK DEVELOPMENT AE  99,90 100,00 84,91+15,00=99,91 

2 Lever ΑΕ 99,50 78,13 84,57+11,71=96,28 

3 Comitech AE 99,75 75,26 84,78+11,28=96,06 

4 INNOS IKE  100,00 72,34 85,00+10,85=95,85 

 
Η Επιτροπή στο σημείο αυτό εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του 

Διαγωνισμού την εταιρεία TREK DEVELOPMENT AE με Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 

99,91. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται  στη 
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Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 

Ηγουμενίδου Βασιλική 
 
 
 

Μπακοπούλου Ευγενία 
 
 
 

Σακκάς Ευάγγελος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1201/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4383/27-07-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1792/27-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 10.299,19 € χωρίς Φ.Π.Α (12.770,99 € με Φ.Π.Α.) για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο 
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχημα.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 12.770,99 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  
ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2020»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για 
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

1 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΜΙΑ ΤΑΠΑ 
ΨΥΓΕΙΟΥ, ΜΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΑ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

100,00 € 124,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 

400,00 € 496,00 € 

2 ΜΕ 123702 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΔΟΧΕΙΟ 
20 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ 68ΑΡΙ, 40L 
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 68ΑΡΙ 

138,77 € 172,07 € 
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3 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  40L 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 GL5, 1 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, 1 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 2 ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 1 ΣΕΤ 
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ -
ΑΡΓΟΥ 

370,42 € 459,32 € 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 2.850,00 € 3.534,00 € 

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 
80Χ180 (10Μ) (2385 Μ3), 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 
80Χ150 (12Μ) (2385 Μ3 ) 

3.000,00 € 3.720,00 € 

6 ΚΗΗ 6023 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΑΨΙΜΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟ, 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 

990,00 € 1.227,60 € 

7 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΑΣΜΑΝ 

2.450,00 € 3.038,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.299,19 € 12.770,99 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1202/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 31-12-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8723/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1793/27-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης στον 

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου. 2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση 

πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»  για το έργο : Συντήρηση- αποκατάσταση Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 135.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

εγκρίθηκε με την υπ ΄αρ. 112167/10877/22-7-2019 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας 

Ηπείρου . 4. Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 27-9-2019, και  μειοδότης αναδείχθηκε ο 

Γεώργιος Ντάφλης με ποσοστό έκπτωσης 51,07%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.  

34/2661/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 18-12-2019  για ποσό  53.266,41 €, 

χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 18-08-

2020. 7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών,  λόγω των δυσμενών συνθηκών 

COVID -19  κατά την διάρκεια της Άνοιξης, το εργοτάξιο δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει. Μέχρι 

σήμερα έχει εκτελεστεί πολύ μικρό μέρος των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω 

και   προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  εργασίες  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-12-2020. …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, 
μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1204/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 
25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 
245.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/1295/17-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – 
Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 6959/16-05-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 72136/6905/14-05-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 22/1749/12-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 11-
07-2019 (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-3952-eba-2019-07-11) κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 25/1960/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. πρωτ. 117961/11524/31-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί απόσυρσης 
προσφοράς οικονομικού φορέα στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – 
Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707. 

8. Την αριθμ. 14/780/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
15-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – 
Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που 
έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», σύμφωνα με 
το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και την χαμηλότερη τιμή € 
82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και συνολικό ποσό € 102.529,14 με Φ.Π.Α.  

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9326/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1795/28-07-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 27-
07-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και 
την χαμηλότερη τιμή 82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 27-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – 
Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
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830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και 
την χαμηλότερη τιμή € 82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 02-08-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», 
προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος προσέφερε 
την μεγαλύτερη έκπτωση 58,15% και την χαμηλότερη τιμή € 82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%) και συνολικό ποσό € 102.529,14 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 15-05-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/780/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 27-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου 
ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΑΦΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των € 82.684,79 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και € 102.529,14 με Φ.Π.Α., και την 
προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 
και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» του έργου: : «Αποκατάσταση βατότητας στην 
25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι - Ηλιοχώρι - Βρυσοχώρι - Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 

245.000,00 € με ΦΠΑ και α/α συστήματος: 83707. 

 

 
Στα Ιωάννινα, στις 27-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 
1. Μπουρνάκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Παν/μίου Ιωαννίνων, 

αναπληρωτής πρόεδρος 

2. Αδαμαντία Τσιατούρα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων Π.Η, τακτικό μέλος  

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 
22/1749/12-07-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΩΒ7Λ9-ΟΗ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης (ταυτότητα κλήρωσης: 

mimed-ecb-a-2-id-aa-3952-eba-2019-07-ll-ll:45:00.0000), συνήλθαμε σε συνεδρίαση 
προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

Οικονομικών Φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Σ. 
83707). 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με 14/780/05-06-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
από 02-08-2019 ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

2. Την κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου μέσω του συστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού στις 23/06/2020 (στους 

συμμετέχοντες). 

3. Το με αριθ. πρωτ. 88538/8261/09.07.2020 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με το 
οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στο άρθρο 23.2-23-10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

4. Τα 16/07/2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

Συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης. 

 
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, 

προέβη στον έλεγχο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία,  

έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής 
και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 καί 22 της παρούσας κρίνονται 
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κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. 

(α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας». 
 

 
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:  

 

I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.  
II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 
III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως 

 
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι - Ηλιοχώρι - Βρυσοχώρι - 
Παλαιοσέλι)»  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ». 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 
Ιωάννινα, 27 Ιουλίου 2020  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 

Χρήστος Μπουρνάκας 

 

 
 

Αδαμαντία Τσιατούρα 

 

  

 
 

 
                       Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1205/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 
στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9356/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1800/28-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 117503/3697/31-07-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 60.600,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο 
«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. 
Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και 
κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», 
προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117020/11437/01-08-2019 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και βάσει της 05-06-2020 Προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/114/28-08-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» για την εκτέλεση του ως άνω 
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα 
με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9356/28-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Σχετ. Η αριθμ. 117503/3697/ 31-07-2019 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού    60.600,00 € με Φ.Π.Α. 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. Πρωτ. 142542/8967/06-12-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒΣ57Λ9-9Υ9) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

3. Την αριθμ. 117020/11437/01-08-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων 

Π.Ε.Ι.  

4. Την από 5-060-2020 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 

Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου, η οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ. 5/114/28-08-2019 

απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ. 

Λόγω παλαιότητας και έντονων φθορών σε υφιστάμενους τοίχους με αποτέλεσμα τη κατάρρευσή τους και την 

κατολίσθηση των πρανών είχαν ως συνέπεια τη μη βατότητα κεντρικού δρόμου και το κίνδυνο για τη δημόσια 

ασφάλεια. 

Ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση αποκατάσταση αυτών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου και η 

κατασκευή τοίχου – περίφραξη στο νεκροταφείο για την προστασία από την εισβολή άγριων ζώων και τη δημόσια 

υγεία. 

Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των παραπάνω φαινομένων 

Εισηγούμαστε  

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παράγραφος 2, περίπτωση γ, του Ν.4412/16 για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ ΛΟΓΩ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. …». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1206/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9379/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1809/28-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«…. Θ. Την αριθμ. 105497/4771/06-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός 

- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» για το 

έργο: «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 

€ με τον Φ.Π.Α. 
Ι. Την αριθμ. 18684/2062/01-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων  με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.  

Κ. Την αριθμ. 92149/2915/15-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία ανακαλείται η 

αριθμ. 105497/4771/06-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη( σχετ. Θ) 

Λ. Την αριθμ. 96701/3063/23-07-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση –αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Αποκατάσταση οδού 

προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση) », προϋπολογισμού 300.000,00 € με τον Φ.Π.Α..  

Μ. Την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών η οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ 1/4/12-01-2015 απόφαση της 

Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.  

Κατόπιν των παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 

27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: 

«Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00  € με 

τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο 
Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 9379/28-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 18684/2062/01-06-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
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της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών, 
η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/4/12-01-2015 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1207/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Φύλαξη εγκαταστάσεων Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9352/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1799/28-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη…. : 

6. Την υπ’ αριθ.  98974/3154 από  28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  1.390,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000000  και με τίτλο :  «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Φύλαξη εγκαταστάσεων Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων». 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι απαιτείται η φύλαξη και επιστασία   χώρων αρμοδιότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων, λόγω της ύπαρξης βανδαλισμών, διαρρήξεων και πρόκλησης 

καταστροφών  στις εν λόγω εγκαταστάσεις της Π.Η., κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε εταιρεία φύλαξης των 

εγκαταστάσεων μέχρι την ενίσχυση της περίφραξης και την απομάκρυνση ορισμένων υλικών σε ασφαλή χώρο.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Φύλαξη εγκαταστάσεων Περιφέρειας Ηπείρου στην 

Κατσικά Ιωαννίνων», σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2020ΕΠ53000000,  

προϋπολογισμού: 1.390,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.390,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την εκτέλεση του 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Φύλαξη εγκαταστάσεων Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων», 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι λόγω της ύπαρξης βανδαλισμών, διαρρήξεων και πρόκλησης 
καταστροφών  στις εν λόγω εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στην Κατσικά Ιωαννίνων, κρίνεται 
απαραίτητη η ανάθεση αυτών σε εταιρεία φύλαξης, μέχρι την ενίσχυση της περίφραξης και την 
απομάκρυνση ορισμένων υλικών σε ασφαλή χώρο. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1208/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδοποιίας πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων 
στα όρια του Δ.Δ. Σερβιανών». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8952/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1763/23-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντες  υπ' όψη : 

6. Την υπ’ αριθ.  95148/3011 από  21-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδοποιίας 

πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ Σερβιανών». 

7. Την από  21-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της 

βατότητας σε πτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής των Σερβιανών, όπου έχουν παραγωγή αγωγών και η κακή 

κατάσταση του δρόμου δημιουργεί κατά την μεταφορά φθορές στο προϊόν. Απαιτείται αντιμετώπισης και 

αποκατάσταση της ομαλής πρόσβασης των κινούμενων φορτηγών οχημάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδοποιίας 

πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ Σερβιανών», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
- 2020», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης 
οδοποιίας πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ Σερβιανών», βάσει της από 21-07-
2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην 
προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της βατότητας και της ομαλής πρόσβασης των κινούμενων 
φορτηγών οχημάτων, σε πτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής των Σερβιανών, όπου έχουν παραγωγή 
αυγών και η κακή κατάσταση του δρόμου δημιουργεί φθορές στο προϊόν, κατά τη μεταφορά του. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1209/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς Κόνιτσας (προμήθεια υλικών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9079/24-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1769/24-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις σε ένα είδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο στην περιοχή της 

Κλειδωνιάς που εξυπηρετεί κυρίως παραγωγικές μονάδες (πτηνοτροφεία, ιχθυοκαλλιέργεια κ.α.) λόγω των 

συνεχών και βαρέων οχημάτων αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε όλη τη 

διάρκεια του χειμώνα, η διέλευση σε αυτό διεξάγεται με δυσκολία, αφού οι φθορές  που παρουσιάζει είναι 

έντονες ( καθιζήσεις, ρηγματώσεις κλπ). Προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα προς τις μονάδες και 

η κυκλοφορία σε αυτές να γίνεται με ασφάλεια, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω, κατά 

τους θερινούς μήνες που αναμένεται να περιοριστούν και οι βροχοπτώσεις στην περιοχή.  

2. Την  με  αριθμ. : 96694/3059/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς Κόνιτσας 

(προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς Κόνιτσας 

(προμήθεια υλικών) »  του έργου :   « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς 
Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη αποκατάστασης του 
επιβαρυμένου οδικού δικτύου στην περιοχή της Κλειδωνιάς για την εξυπηρέτηση κυρίως παραγωγικών 
μονάδων, δεδομένου ότι η διέλευση σε αυτό διεξάγεται με δυσκολία, λόγω τόσο των συνεχών και βαρέων 
οχημάτων όσο  και των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα και 
ως εκ τούτου χρήζει άμεσης αποκατάστασης η βατότητα προς τις μονάδες, κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών, που αναμένεται να περιοριστούν και οι βροχοπτώσεις στην περιοχή. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1211/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου 
της σειράς ντοκιμαντέρ «Πράσινες ιστορίες» της ΕΤ1. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 
864/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1798/28-07-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της σειράς ντοκιμαντέρ «Πράσινες ιστορίες» 
της ΕΤ1. 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.880,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
Υποέργο: «Φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής Πράσινες ιστορίες», για την 
κάλυψη δαπανών διαμονής και διατροφής ομάδας 20 μελών του τηλεοπτικού συνεργείου της 
σειράς ντοκιμαντέρ «Πράσινες ιστορίες» της ΕΤ1, που θα επισκεφθεί σε δυο φάσεις την περιοχή 
της Ηπείρου με σκοπό να πραγματοποιήσει γυρίσματα για τη δημιουργία δύο ντοκιμαντέρ 45’ 
και μονόλεπτων τηλεοπτικών σποτ, καθώς και για την κάλυψη διοργάνωσης αθλητικών 
δραστηριοτήτων (ιππασία και ράφτινγκ) οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα γυρίσματα. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1212/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην ορεινή περιοχή του Τ.Δ. Βρυσοπούλας 
(παροχή υπηρεσιών). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8954/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1765/24-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντες  υπ' όψη : 

6. Την υπ’ αριθ. 95153/3013 από  21-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2018 – 2020» Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην ορεινή περιοχή του Τ.Δ 

Βρυσοπούλας  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 21-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ορεινής χωμάτινης 

οδοποιίας η οποία παραμένει για πολλά χρόνια σε κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κίνηση 

των κτηνοτρόφων της περιοχής, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες άρσης 

καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, διάστρωσης καταστρώματος σε όλο τον ορεινό όγκο του Τ.Δ. 

Βρυσοπούλας έως την περιοχή της Ιεράς Μονής Παγανιών.     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην ορεινή 

περιοχή του Τ.Δ Βρυσοπούλας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 
– 2020»  για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
στην ορεινή περιοχή του Τ.Δ Βρυσοπούλας  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 21-07-2020 τεχνικής 
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
αφορά σε χωματουργικές εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, διάστρωσης 
καταστρώματος σε όλο τον ορεινό όγκο του Τ.Δ. Βρυσοπούλας, έως την περιοχή της Ιεράς Μονής 
Παγανιών, για την αποκατάσταση της ορεινής χωμάτινης οδοποιίας, η οποία παραμένει για πολλά χρόνια 
σε κακή κατάσταση και ως εκ τούτου η κίνηση των κτηνοτρόφων της περιοχής και των επισκεπτών γίνεται 
με δυσκολία. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1213/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση 
του βιβλίου με τίτλο «Η μουσικοχορευτική παράδοση του Μετσόβου» του Γιώργου Μέτσιου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2722/28-07-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1807/28-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης πίστωσης, για συμμετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Η μουσικοχορευτική παράδοση του 
Μετσόβου» του Γιώργου Μέτσιου. 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο 
«Η μουσικοχορευτική παράδοση του Μετσόβου» του Γιώργου Μέτσιου, που συντελεί στην ανάδειξη και 
διάσωση του πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Μετσόβου και ευρύτερα της Ηπείρου, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις μας για 
την Ηπειρωτική μουσική παράδοση, 

εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.646,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 2722/28-07-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«….Σας κάνουμε γνωστό ότι  η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση βιβλίου του Γιώργου 

Μέτσιου «Η μουσικοχορευτική παράδοση του Μετσόβου» Το βιβλίο πραγματεύεται την πολιτιστική παράδοση της 

περιοχής του Μετσόβου. Αποτελεί μια καταγραφή των τραγουδιών και των χορών του Μετσόβου. Το βιβλίο θα 

συνοδεύεται και από CD με ηχογραφημένα τραγούδια από παλιούς και σπουδαίους Μετσοβίτες μουσικούς. 

Η έκδοση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο πόνημα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του 

πολιτισμού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μετσόβου 

και ευρύτερα της Ηπείρου, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις μας για την Ηπειρωτική μουσική παράδοση. 

Τα βιβλία θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους 

πολιτιστικών συλλόγων, με στόχο την προώθηση και διάσωση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της 

περιοχής μας. Επίσης σε αρχεία και Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και σε ιστορικούς και ερευνητές, ώστε να 

αποτελέσουν πηγές μελέτης της Ηπείρου. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις 

καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, 

εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας και των 

δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η 

δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 

στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της  έκδοσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022….». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1214/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση 
ενημερωτικών φυλλαδίων & αφισών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2720/28-07-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1806/28-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, για 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων & αφισών της ΕΛ.ΑΣ  

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  € 1.066,40 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων & αφισών της ΕΛ.ΑΣ, για 
ενημερωτική εκστρατεία ανά την επικράτεια, με θέμα τους ανήλικους και συγκεκριμένα τη θυματοποίησή 
τους στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, τη σεξουαλική κακοποίηση και τους κινδύνους που 
ελλοχεύει η χρήση του διαδικτύου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2720/28-07-2020 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το 
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…Σας κάνουμε γνωστό ότι  η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συνδράμει στην πρωτοβουλία του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημερωτική εκστρατεία ανά την επικράτεια, με θέμα τους ανήλικους και 

συγκεκριμένα τη θυματοποίηση τους στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, τη σεξουαλική κακοποίηση και τους 

κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση του διαδικτύου. Η υλοποίηση της δράσης αυτής περιλαμβάνει διανομή έντυπου 

υλικού στους πολίτες της Ηπείρου καθώς και την τοποθέτηση αφισών σε καίρια σημεία. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     έκδοσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022…..». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1215/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο εθνικό οδικό δίκτυο». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ5/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και 
το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9355/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1804/28-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.   99424/3176   από  28-07-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την 

αποκατάσταση φθορών στο εθνικό οδικό δίκτυο». 

7. Την από  28-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την αποκατάσταση φθορών  στο Εθνικό οδικό 

δίκτυο που έχουν προκληθεί από διαβρώσεις κυρίως σε ορεινά τμήματα στα όρια με το νομό Τρικάλων. Θα 

γίνουν εργασίες επούλωσης καθισμάτων της οδού και διάστρωση τάπητα σε τμήματα που έχουν υποστεί 

ερπυσμού..                                                      

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου :  «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 

φθορών στο εθνικό οδικό δίκτυο», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 
την αποκατάσταση φθορών στο εθνικό οδικό δίκτυο», βάσει της από 28-07-2020 τεχνικής έκθεσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
προμήθεια ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση εργασιών επούλωσης καθισμάτων της οδού και 
διάστρωσης τάπητα σε τμήματα που έχουν υποστεί ερπυσμό, προκειμένου να αποκατασταθούν  οι 
φθορές στο Εθνικό οδικό δίκτυο που έχουν προκληθεί από διαβρώσεις, κυρίως σε ορεινά τμήματα, στα 
όρια με το νομό Τρικάλων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1216/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3518/28-
07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1803/28-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση 
υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού 
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021», για την εκπόνηση του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη 
ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά στην χορήγηση προκαταβολής προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την εξασφάλιση οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης για την υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού, ως ενέργεια ωρίμανσης σχετικής 
πρότασης που πρόκειται να υποβληθεί από τον φορέα ΠΑΑ2014-2020 το αμέσως επόμενο διάστημα, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων 

οργάνων 

Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στη θέση 

΄΄Λακιά Ντράσα΄΄ της Τ.Κ Σκανδάλου του    

Δήμου Σουλίου 

47.740,00 99420/3175/28-07-2020 

ΣΥΝΟΛΟ 47.740,00  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1218/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στο Δ.Δ. Λιγκιάδων (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8956/21-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1767/24-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ.   95145/3009  από   21-07-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003  και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού   – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Αποκατάσταση   

ομβροδεξαμενών στο Δ.Δ.  Λιγκιάδων (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από 21-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την 

αντιμετώπιση χρόνιου και σοβαρού προβλήματος λειψυδρίας στην κορυφή του Μιτσικελίου και συγκεκριμένα 

στο Δ.Δ. Λιγκιάδων, όπου δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφο. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει 

ομβροδεξαμενή η οποία λόγο παλαιότητας δεν συγκρατεί νερό και απαιτείται άμεσα η επισκευή της και η 

επίστρωσή της με ειδικού τύπου μεμβράνες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση   ομβροδεξαμενών 

στο Δ.Δ.  Λιγκιάδων  (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στο Δ.Δ.  Λιγκιάδων (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 21-07-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση του χρόνιου και σοβαρού προβλήματος της λειψυδρίας στην 
κορυφή του Μιτσικελίου και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Λιγκιάδων, όπου δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι 
διότι  η ομβροδεξαμενή, λόγω παλαιότητας, δεν συγκρατεί νερό και ως εκ τούτου απαιτείται η επισκευή  
και η επίστρωσή της με ειδικού τύπου μεμβράνες.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1220/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στην Άνω Ράχη Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ  Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ



-205- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9353/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1801/28-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ. 99431/3179 από  28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Αποκατάσταση  κατολίσθησης στην Άνω Ράχη Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 28-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης 

κτηνοτρόφων στην ορεινή περιοχή της Άνω Ράχης Πρέβεζας, η οποία έχει υποστεί κατολίσθηση κατά την 

διάρκεια των βροχοπτώσεων και έχει αποκοπεί τελείως η σύνδεση με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Θα 

γίνουν χωματουργικές εργασίες με βαρέα μηχανήματα για την διάνοιξη της οδού και την χαλικόστρωση με 

υλικά της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση  κατολίσθησης 

στην Άνω Ράχη Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολίσθησης στην Άνω Ράχη 
Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 28-07-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες χωματουργικές, 
με βαρέα μηχανήματα, για την διάνοιξη της οδού πρόσβασης των κτηνοτρόφων στην ορεινή περιοχή της 
Άνω Ράχης Πρέβεζας και την χαλικόστρωση αυτής με υλικά της περιοχής, προκειμένου να αποκατασταθεί 
η οδός, λόγω της κατολίσθησης που έχει υποστεί κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων και  αποκοπής 
της σύνδεσης με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1221/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος και αύλακα άρδευσης επί του εθνικού οδικού 
δικτύου στα όρια του Δ.Δ Κερασώνα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ  Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9354/28-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1802/28-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ. 99425/3177  από  28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 

και με  τίτλο:  «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-

2020», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος και αύλακα άρδευσης επί του εθνικού οδικού 

δικτύου στα όρια του Δ.Δ Κερασώνα  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 28-07-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης διώρυγας 

τσιμεντένιας κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες 

διαβρώσεις με αποτέλεσμα τα νερά που διαρρέουν να δημιουργούν προβλήματα υγειονομικά, αφού έχει 

δημιουργηθεί βάλτος σε παρακείμενη ιδιοκτησία. Θα γίνει επίσης καθαρισμός και διευθέτηση  ρέματος για την 

πλήρη απορροή των νερών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος 

και αύλακα άρδευσης επί του εθνικού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ Κερασώνα   (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ρέματος και αύλακα 
άρδευσης επί του εθνικού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ Κερασώνα  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
από 28-07-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της τσιμεντένιας διώρυγας, κατά μήκος του 
οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Κερασώνα, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες διαβρώσεις με αποτέλεσμα 
τα νερά που διαρρέουν να δημιουργούν υγειονομικά προβλήματα, λόγω του βάλτου που έχει 
δημιουργηθεί σε παρακείμενη ιδιοκτησία, καθώς επίσης και εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης  
ρέματος για την πλήρη απορροή των νερών. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1222/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την αποκατάσταση γέφυρας μπέλευ στην 
περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9250/27-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1787/27-07-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη : 

1.  Ότι η γέφυρα μπέλευ στην περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας χρήζει άμεσης επέμβασης με την 

αντικατάσταση αρχικά του ξύλινου καταστρώματός της , που παρουσιάζει έντονες φθορές με μεταλλικό, καθώς 

και άλλων υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών 

φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι 

κτηνοτρόφοι της περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και κίνδυνο. 

 2. Την  με  αριθμ. : 98242/3129/27-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την αποκατάσταση γέφυρας μπέλευ 

στην περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια μεταλλικών 

στοιχείων για την αποκατάσταση γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας » του έργου :   « 

Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την 
αποκατάσταση γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Μαστοροχωρίων Κόνιτσας», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η γέφυρα μπέλευ στην ως άνω περιοχή χρήζει άμεσης επέμβασης με 
την αντικατάσταση αρχικά του ξύλινου, με έντονες φθορές καταστρώματός της, με μεταλλικό, καθώς και 
άλλων υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών 
φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών), αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται, κατά κύριο 
λόγο, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία και κίνδυνο. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 19/1223/29-07-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 98261/1778/27-07-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και  διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4428/29-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1812/29-07-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  «… Έχοντας υπόψη: …. 2. Την ανάγκη  προμήθειας διασωστικού εξοπλισμού για της 

ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 3.Την με απ 98347/3131/27-7-2020 έγκριση 

διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων  Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης για την  προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Τα είδη και οι ποσότητες του  προμήθεια εξοπλισμού καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης. 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

(Υποέργο: Προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Ηπείρου) σύμφωνα με την με απ 98347/3131/27-7-2020 έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμού 

αποφαινόμενων οργάνων.. (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», για την προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις επιχειρησιακές 
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ 4 

2 ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 20 

3 ΣΧΟΙΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 94 

4 ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40 

5 ΣΕΤ ΚΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 6 

6 ΖΩΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 1 

7 ΠΛΑΚΕΤΑ 20 

8 ΒΥΣΜΑ 20 

9 ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 10 

10 ΣΧΙΣΜΟΚΑΡΦΑ ΔΙΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 8 

11 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 2 

12 ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ 2 

13 ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 2 

14 ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΘΟΥΣ 2 

15 ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ 4 

16 ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 2 

17 ΕΚΚΕΝΤΡΟ 2 

18 ΕΞΩΛΚΕΑΣ 1 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ
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