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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 24/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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. 
129198/2318/22-09-2020 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, πλην 
του 91ου Θέματος: «Έγκριση του Πρακτικού Νο3/22-09-2020 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» το οποίο αποσύρθηκε, 
ως εξής: 

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής 
οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», 
προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας - 
Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του 2ου/28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – 
Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο 
τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ. 

7. Έγκριση του από 31-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση 
ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά 
Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού 231.500,00 € με ΦΠΑ. 

9. Έγκριση του από 21-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία 
Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια νομού», προϋπολογισμού € 136.400,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € 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 Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης 
εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 136.400,00 
με ΦΠΑ. 

12. 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 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την 
σύνδεση 5 παροχών αντλιοστασίων, στα πλαίσια του έργου «Έργα συλλογής και 
μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην δήμων Αμβρακικού (νυν δήμος Αρταίων) και 
Αράχθου (νυν δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 
2016ΕΠ01810004. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για τη 
σύνδεση με το δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Συβότων - Πέρδικας. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σηματοδότη στην 
είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε εγκαταστάσεις φωτεινών 
σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιωαννίνων για την υλοποίηση των έργων «Συντήρηση και αποκατάσταση του 
εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και «Κατασκευή υπογείου συστήματος 
περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», προϋπολογισμού € 
17.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής 
γεώτρησης στη θέση  Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 
19.840,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη 
Άρτας», προϋπολογισμού € 18.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Άρτας για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Δημιουργία 
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Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

20. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 31-10-2017 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος 
Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας - Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου».  

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των προγραμματικών 
συμβάσεων των έργων: α) «Αποκατάσταση λιθοδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών Άρτας», προϋπολογισμού 14.300,00 € με τον 
Φ.Π.Α. και Β)  «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη», 
προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
(παροχή υπηρεσιών)».  

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στη θέση Μπόσικο και Λάδκου 
Μιτσικελίου (παροχή υπηρεσιών)». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός κατολίσθησης επαρχιακής οδού προς Μ. Γότιστα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση πρανών και διευθέτησης όμβριων στα όρια του πρώην 
Δήμου Δερβιζιάνων (παροχή υπηρεσιών)». 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης 
αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 
31-01-2021. 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», 
αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-12-2020. 

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά 
Κόνιτσας» αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» μέχρι την 31-12-2020. 

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη 
(Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην 
ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», 
αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 29-10-2020. 

31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από 
κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.». 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση επαρχιακής οδού προς Ασφάκα (προμήθεια υλικών)». 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης (παροχή 
υπηρεσιών)». 
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34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για πυρασφάλεια & προσβάσεις σε 
κτηνοτροφικές μονάδες (παροχή υπηρεσιών)». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας (παροχή υπηρεσιών)». 

36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση "Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό 
της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ. 

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

38. Έγκριση του από 15-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον 
κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με ΦΠΑ. 

39. 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 «Άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».  

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του πρώην Αεροπορικού Αποσπάσματος 
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».  

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», 
αναδόχου «ΙΩΑΝΝΑ I. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-01-2021. 

43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του υποέργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά», μέχρι την 16-11-2020. 

44. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων 
της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ασφαλιστική κάλυψη 
των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 
2021. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 
2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τον αυτοματισμό αντλιοστασίου άρδευσης 
Αμμουδιάς του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα». 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)». 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των 
βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 
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49. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση του Φεστιβάλ «Zagori Fiction Days» στις 29/9-4/10/20, στη Βίτσα Ζαγορίου. 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Πολωνών δημοσιογράφων και 
επιχειρηματιών, που θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρηματίες και 
παραγωγούς της περιοχής, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο. 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Ελλήνων δημοσιογράφων 
τουριστικού ρεπορτάζ και γαστρονομικών οδηγών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε 
εκδηλώσεις παρουσίασης της τοπικής γαστρονομίας και θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα 
με αξιοθέατα της Ηπείρου, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο. 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
προωθητική δράση # I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών. 

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
virtual προβολή των ελληνικών Περιφερειών στις αραβικές χώρες. 

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο project «Διείσδυση στην αγορά της 
Σκανδιναβίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Κύπριων επιχειρηματιών του 
τουριστικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Β2Β 
συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι 
εξοικείωσης) στην Ήπειρο. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης 
νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2020, για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου. 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικού back office». 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων (παροχή υπηρεσιών)». 

60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - 
προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω 
Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ. 

61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων 
ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

62. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το 
έτος 2018», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, μέχρι την 31-12-2020. 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση καταστραφέντος αναχώματος στη 
θέση “Χατς” της λιμνοθάλασσας Λογαρού, επείγουσας εργασίας λόγω κινδύνου διαφυγής 
ψαριών». 

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του αναχώματος μεταξύ των 
στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’ στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, επείγουσα εργασία». 

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 
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66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 

67. Έγκριση της αριθμ. 3528/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα 
«Έγκριση απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα 
τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)». 

68. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του 
για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α. (ήτοι: 
ποσό 18.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκίνητου, 
τύπου SUV, πέντε (5)  θέσεων, τετρακίνητου, βενζινοκίνητου,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 
1400 c.m3, και ποσό 25.000,00 € με  Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  
θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3) 

69. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την 
κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Άρτας. 

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση αποστραγγιστικών τάφρων και προστασία από τον Αμβρακικό 
στην περιοχή του Νεοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)». 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας – Γλυκόριζο (παροχή υπηρεσιών)».  

72. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας (ΦΔΠΠΚΑΚ), για την εκτέλεση μελετών και έργων του 
Φορέα και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

74. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του Κάτσου Βασιλείου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έκδοση κάρτας ταχογράφου, με ημερομηνία 
απόδοσης την 30/10/2020. 

76. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην 
συνδιοργάνωση, με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, Αθλητικής Εκδήλωσης με την 
επωνυμία «5ος  Αγώνας Τρίαθλου στην Ηγουμενίτσα – 5ο IL Porto Triathlon  Igoumenitsa». 

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας στην Αμμουδιά Πρέβεζας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Στήριξη πρανών, αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα 
όρια της Λυγιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)». 
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80. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

81. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε 
χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ. 

82. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

83. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού μυλαύλακα από 
την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη 
πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό». 

84. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση 
κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020». 

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση και καθαρισμός τμήματος ποταμού στα όρια της Μυρσίνης καθώς και 
προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)». 

86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια 
του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τερόβου – Κερασώνα – Φιλιππιάδας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο 
προόδου των έργων από τη Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία «Ελλάδα - Ιταλία 2014-
2020» και «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020». 

88. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας 
Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

89. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

90. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

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. Έγκριση του από 23-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. 
Άρτας», προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ. 

2. 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 αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για 
αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 
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3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Παλιοκάτουνο προς περιοχή Διασέλου (παροχή 
υπηρεσιών)».  

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση ¨Τσούτσουρα¨ 
Κουτσελιού και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)».  

5. Έγκριση των Πρακτικών Ι/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/18-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα παράτασης, 
συνολικού προϋπολογισμού € 890.253,30 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση χορήγησης Ειδικών μαθητικών δελτίων και τροποποίηση δρομολογίων, για την 
μετακίνηση μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, των σχολικών μονάδων, 
Γυμνάσιο-ΓΕΛ Καναλλακίου, του Δήμου Πάργας. 

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση ΕΜΔ και επιδομάτων. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων 
κατάρτισης σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του Στρατοπέδου 
Παπακώστα στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού 
Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000,00 με ΦΠΑ. 

10. 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. 

11. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του ΣτΕ, υπέρ της με αριθμό 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων 
στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη 
αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 
92)» (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική 
εκπροσώπηση 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 10-09-2020 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1554/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής 
οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 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 με αριθμ. 54984/1795/13-05-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.900.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης 
επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου 
στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων» με υποέργο: «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην 
περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00 €. 

6. Την αριθμ. 15/847/19-06-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας 
Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 
3.900.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6921/15-
06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 57953/5687/19-05-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - 
βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας 
γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 18/1084/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από την από 29-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ 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. 623/02-07-2020,  1326/07-07-2020 και 404/07-07-2020 έγγραφά τους 
αντίστοιχα. 

8. Την αριθμ. 20/1296/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 
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. 90842 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην 
περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
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2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση 
Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"TEDRA"» με ποσό προσφοράς 2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
31,28%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11158/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2245/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 15-09-2020 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 στην  εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με ποσό προσφοράς 
2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 
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. 90842 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο 
«Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και 
κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», 

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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με ποσό προσφοράς 2.161.425,60 
€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων 
(2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - 
βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας 
Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» με ποσό προσφοράς 2.161.425,60 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%, σύμφωνα με το από 05-08-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1296/07-08-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 15-09-2020 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 «ΤΕΔΡΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"» και την υπογραφή της 
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σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ, 
και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση 
Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων». 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"», του 

έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης 

επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με ΦΠΑ) και α/α συστήματος 90842. 

Στα Ιωάννινα, στις 15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1 Μακρή Κυριακή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,   Πρόεδρος 

2 Γαλάνη Σοφία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

3 Φιλίππου Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ζαγορίου, τακτικό μέλος 

4 Σαούγκος Γεώργιος ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

5 Σαρακατσάνος 

Χρήστος 

Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, 

τακτικό μέλος 

6 Τσιμπίκης Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ, τακτικό μέλος 

7 Καλογιάννη Θεοδώρα 

(Τατιάνα) 

Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου, 

τακτικό μέλος 

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

υπ’ αριθ. 18/1084/17-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΟΜ7Λ9-ΗΦ8) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. την με αριθ. 20/1296/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 05-08-2020 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην 

περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με 

ΦΠΑ) και α/α συστήματος 90842.  Η απόφαση  κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

2. το με αρ. πρωτ. 113575/10719/26-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

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, 

3. τα από 01.09.2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή 

(αρ. πρωτ. 118409/11158/03-09-2020) στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ, 

 
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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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 έλεγχό 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 και 22 της παρούσας κρίνονται 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».  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την 

ορθότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και καταλήγει πως:  

1. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή. 

2. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

3. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

του έργου Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης 

επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού 3.900.000,00€ (με ΦΠΑ), στον προσωρινό ανάδοχο με 

την επωνυμία ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

"TEDRA". 

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

ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα,   15 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κυριακή Μακρή 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Τακτικά Μέλη 

 

Σοφία Γαλάνη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Γεώργιος Σαούγκος 

Γεωπόνος Π.Ε. 

 

Φιλίππου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Σαρακατσάνος Χρήστος 

Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 

 

Τσιμπίκης Άγγελος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

                                                Καλογιάννη Θεοδώρα  

                                                    Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1555/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», 
προϋπολογισμού 820.000,00 € 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. 12/646/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 320.000,00 € 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», για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - 
Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», συνολικού προϋπολογισμού 
820.000,00 € με ΦΠΑ, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 500.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 643 και αρ. πρωτ. 19183/1438/07-02-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΒ0Ζ7Λ9-74Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 633 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β. Καταρτίστηκε 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 του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 5003/06-05-2020 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., σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 500.000,00 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 € 
320.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 17/1049/08-07-2020 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 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 21/1322/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 07-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 
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. 90277 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - 
Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 500.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου 
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της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 
320.000,00 με ΦΠΑ),  και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», με ποσό προσφοράς 295.368,57 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,33 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11664/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2271/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 16-09-2020 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», 
με ποσό προσφοράς 295.368,57 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,33 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 16-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 
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. 90277 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - 
Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 500.000,00 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 € 320.000,00 με ΦΠΑ),   

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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», με ποσό προσφοράς 295.368,57 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
55,33 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 04-08-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη 
- Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 (για ποσό € 500.000,00 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 € 320.000,00 με ΦΠΑ), 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», με ποσό 
προσφοράς 295.368,57 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,33 %, σύμφωνα με το 
από 07-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
21/1322/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 16-09-
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 «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 295.368,57 € χωρίς Φ.Π.Α, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
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του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» και των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.047 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 643 και αρ. πρωτ. 19183/1438/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ0Ζ7Λ9-74Ο) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 633 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) 

για τη κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Βελτίωση οδού Άγναντα – Καταρράκτης  – Μικροσπηλιά – Ράμια -   Κυψέλη  – Βουλγαρέλι» 

προϋπολογισμού 820.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 83257/7817/01-07-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 90277 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006967766 2020-07-03. 

 Οι υπογράφοντες: 

1. Ευμορφία Σίδερη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Πωγωνίου, ως πρόεδρος 

2. Ιωσήφ Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ως μέλος 

3. Γεώργιος Ναούμ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Δωδώνης ως μέλος 

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

17/1049/8-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και της από 06-07-2020 

κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ (τακτικών και αναπληρωματικών μελών), με ταυτότητα:(mimed-ecb-a-2-id-aa-

6602-eba-2020-07-06-08:00:00.000000), προβήκαμε στη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των 

αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΦΕΛΕΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», την 10η Σεπτεμβρίου 2020 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ). Όλα τα μέλη διεκπεραίωσαν τη διαδικασία 

ελέγχου στο χώρο της Περιφέρειας Ηπείρου την 16-09-2020. 

   Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη  

 την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 83257/7817/01-07-2020 διακήρυξη , 

 το πρακτικό (Ι) ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, 

 την υπ’ αριθμ.  21/1322/14-8-2020 ( ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης του προαναφερόμενου πρακτικού, 

 την υπ’ αριθμ. οικ. 110161/10444/4-9-2020 πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών της 

Περιφέρειας Ηπείρου προς τον προσωρινό μειοδότη, 

 τα από 10-9-2020 υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 τον από 11-9-2020 υποβληθέντα εμπρόθεσμα φάκελο με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (αρ. 

πρωτ. εισερχομένου της Περιφέρειας Ηπείρου: 123604/11664/11-9-2020),  

 
διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τόσο ηλεκτρονικά μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα όσο και σε έντυπη μορφή. Στη 

συνέχεια έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την πληρότητα και την ισχύ τους σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα 

«ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με τιμή προσφοράς 295.368,57 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή 

έκπτωση 55,33 %, το οποίο θα κοινοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

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

Ιωάννινα    16 - 09 – 2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

                             Η Πρόεδρος                                                   Τα μέλη 

                   Ευμορφία Σίδερη                           Ζιώγας Ιωσήφ       Γεώργιος Ναούμ 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1556/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 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).  

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. 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 αριθμ. 19/1149/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 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 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%. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11100/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2281/18-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 07-
09-2020 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 στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 202.926,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,67%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 07-09-2020 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, 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 στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 202.926,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 49,67%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 02-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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, 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 202.926,99 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,67%, σύμφωνα με το από 02-07-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1149/29-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 07-09-2020 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 «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
202.926,99 € χωρίς Φ.Π.Α., 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. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

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

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ 

Α.Τ.Ε.Β.Ε.» του έργου: 

 

Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 €  
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

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  

Έχοντας υπόψη  

 την αριθ. 19/1149/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-04-2020 

ανοιχτής διαδικασίας,  

 την από 10-08-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς 

τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

 το με αρ. πρωτ. 104061/25-08-2020 έγγραφο της  Περιφέρειας Ηπείρου προς τον 

προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας 

κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

 την από 01/09/2020 11:45:18 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 

μειοδότη (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

 την από 02/09/2020 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στην Περιφέρεια 

Ηπείρου), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 11782/11100. 

 συνήλθαμε στις 7-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου 

να προβούμε στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 

κατακύρωση της σύμβασης.  

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που προσκομίσθηκαν είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

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

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 
Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 €  
στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

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

 
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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1557/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας - 
Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € 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. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 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 
«Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-
Καρδίτσας». 

8. Την με α/α 646 και αρ. πρωτ. 19187/1440/07-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΕΩ7Λ9-ΦΓ1) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση-
βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 636 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 12/653/13-05-2020 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 «Συντήρηση-βελτίωση με 
την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5215/11-
05-2020  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με 
την αριθμ. 53226/5182/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 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 646 και αρ. πρωτ. 19187/1440/07-02-2020 
(ΑΔΑ:Ω5ΕΩ7Λ9-ΦΓ1) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
636 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 
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10. Την αριθμ. 17/990/08-07-2020 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 01-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την αριθμ. 20/1227/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 
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. 90847 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή 
ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με 
Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με 
ποσό προσφοράς για εργασίες 29.056,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα 
και έντεκα τοις εκατό (51,11%). 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11127/10-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2216/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 10-09-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με 
ποσό προσφοράς 39.431,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα 
τοις εκατό (51,11%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 
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. 90847 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών 
ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 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, 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με 
ποσό προσφοράς 39.431,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα τοις 
εκατό (51,11%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 28-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. 
Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2020, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς για 
εργασίες 29.056,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολικό ποσό 39.431,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση 
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έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα τοις εκατό (51,11%) σύμφωνα με το από 17-01-2020  Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1227/07-08-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 10-09-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 39.431,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.042 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 646 και αρ. πρωτ. 19187/1440/07-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΕΩ7Λ9-ΦΓ1) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 636 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Επισημαίνεται ότι στην αριθμ. 20/1227/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκ 
παραδρομής αναφέρεται «ποσό προσφοράς 29.056,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.)», αντί του ορθού 
«ποσό προσφοράς για εργασίες 29.056,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.)», όπως αναγράφεται στο 
επισυναπτόμενο στην ως άνω απόφαση, από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΑΡΤΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  

προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ ή (59.427,00€  για εργασίες, 10.696,86 €  (Γ.Ε. 

& Ο.Ε.) και  ΦΠΑ)»  

Οι υπογράφοντες: 

1.   Παύλος Λιλής, Πολιτικός Μηχανικός  (Πρόεδρος). 

2. Eλένη Κωνσταντινίδου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΜSc Δημοτικός 

Υπάλληλος 

3. Αθανασίου Απόστολος  Πολιτικός Μηχανικός, Δημοτικός Υπάλληλος (μέλος). 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που 

συγκροτήθηκε με την με  την υπ. αριθ. 17/990/08.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών μετά από κλήρωση μέσω 

του συστήματος ΜΗΜΕΔ –αρ. ταυτότητας mimed-ecb-a-2-id-aa-6558-eba- 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ.20/1227/07.08.2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου  με την οποία εγκρίνει το   1ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού   

2. Το με αριθ. 108327/10249/25.08.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου   με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα 

απαιτούμενα  δικαιολογητικά. 

3. Την υπ. αριθ. πρωτ 118224/11127/03.09.2020 -  αίτηση με την οποία  ο προσωρινός 

ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

παραδόθηκαν  στις 03.09.2020. 

συγκεντρωθήκαμε την 10-09-2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 προκειμένου να 

διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την 

κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών και ύστερα από 

τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

        Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2.δ της διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση της σύμβασης του έργου  « «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΑΡΤΑΣ – 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ  στον προσωρινό ανάδοχο 

οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », με ποσό προσφοράς 39.431,05 € 

(χωρίςΦ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα ένα και έντεκα τοις εκατό (51,11%). 

 

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

κατωτέρω.  

 

Ιωάννινα,  10 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

O  πρόεδρος Τα μέλη 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΛΗΣ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
  

 
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1558/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € 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 αριθμ. 12/651/13-05-2020 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 «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € 
με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5213/11-05-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53230/5184/11-05-2020 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.040  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 640 και αρ. 
πρωτ. 19179/1435/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΑ37Λ9-Ψ5Ζ)  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 630 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 17/1048/08-07-2020 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 06-07-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 20/1228/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 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. 90849 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.040 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό ποσό 
προ Φ.Π.Α. 31.131,78 €. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11078/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2267/17-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 11-
09-2020 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 
με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
31.131,78 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 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. 90849 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.040  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, 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 
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φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 29-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.040  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με ποσοστό έκπτωσης 61,40% και συνολικό 
ποσό προ Φ.Π.Α. 31.131,78 € σύμφωνα με το από 29-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1228/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 11-09-2020 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 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των προ Φ.Π.Α. 
31.131,78 € με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.040  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 640 και αρ. πρωτ. 19179/1435/07-02-2020 
(ΑΔΑ: ΩΛΑ37Λ9-Ψ5Ζ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 630 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

 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. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 20/1228/07-08-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο 

μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν 
κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

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

κατασκευής  του έργου: 

" Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς " 

Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ 24% 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 82716/7749/30-06-2020  διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 90849/2020 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ :   20PROC006964563 2020-07-03 

 
Σήμερα, στις 11-09-2020,  ημέρα Παρασκευἠ  και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός  μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Πωγωνίου  ως πρόεδρος. 

2. Βαγγέλη Ευαγγελία, Πολιτικός  μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών  ως μέλος. 

3. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με την αριθ. 87280/8165/07-07-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6604-eba-2020-06-07  αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου που υποβλήθηκαν μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 01η Σεπτεμβρίου 2020 .     

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ : :   20PROC006964563), 

4. την από 25/08/2020 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της αναθέτουσας 

αρχής (αρ. πρωτ. 108332/10250/25-08-20) μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα, με την οποία ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη 

να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 –

23.10 της διακήρυξης, 

5. την από 01/09/2020 υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -Δημόσια Έργα και την από 

02/09/2020 αίτηση (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 117438/11078/02-09-2020) με την οποία ο 

οικονομικός φορέας υπέβαλε σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα ως άνω 

δικαιολογητικά,  

 

συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα και 

διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και 

σε έντυπη μορφή. Στη συνέχεια έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ήταν πλήρη. 

 

Η Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 

του Ν. 4412/16, 

Εισηγείται 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-36- 

 

την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς» στον 

προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός 

τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)». 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

και κατακύρωσης του διαγωνισμού, το οποίο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται ως 

ακολούθως και θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης 

 
Καλπάκι , 11 Σεπτεμβρίου 2020 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

 

                             Ο Πρόεδρος                           Τα μέλη 

 

                           Χρήστος Στάμος   Ευαγγελία Βαγγέλη 

 

 

Σοφία Δρόσου     
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1559/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 2ου/28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις 
Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – 
Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» 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).  

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-

http://www.php.gov.gr/
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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. 2/68/18-01-2019 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 «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – 
Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα 
Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»  προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 241/15-01-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 109987/10191/09-08-2018 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής 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 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. 17/1330/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 19-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2019 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. 80053 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – 
Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα 
Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»  προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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», 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» ο οποίος  προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 53,14 % 
και την χαμηλότερη τιμή 48.350,24€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12091/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2294/21-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το 2ο Πρακτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας για ανάδειξη αναδόχου στο έργο του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του έργου του θέματος τον οικονομικό φορέα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με μέση τιμή έκπτωσης 48,69 % και ποσό προσφοράς (προ Φ.Π.Α.) 

49.654,43 €, επειδή: «… Α. Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας: «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» δεν υπέβαλε παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής του και Β. Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας: «ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του (είτε με απλή έγγραφη 

αναφορά είτε με ΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο) όπως ρητά αναφέρεται στην με αρ. 

πρωτ. 59887/5883/21-05-2020 (αποστολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22-05-2020) διαβίβαση έγγραφης 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής Γ.  Ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας: «ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς  και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

του Δ. Κανείς από τους υπόλοιπους κατά σειρά μειοδοσίας αναγραφόμενους στον ανωτέρω πίνακα δεν 

παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του …». 

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

 Εγκρίνει το 2ο/28-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2019 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. 80053 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις 
θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – 
Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας»  προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,   

Και επειδή: 

Α. Ο αναδειχθείς με την αριθμ. 17/1330/05-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» δεν 
υπέβαλε παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.  

Β. Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του (είτε με απλή έγγραφη αναφορά είτε με ΥΔ 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο) όπως ρητά αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 
59887/5883/21-05-2020 (αποστολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22-05-2020) διαβίβαση έγγραφης 
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

Γ. Ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 
παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του. 

Δ. Κανείς από τους υπόλοιπους κατά σειρά μειοδοσίας αναγραφόμενους στον σχετικό πίνακα του 
ως άνω Πρακτικού, δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
του. 

 Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις 
Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι 
Απόστολοι Πρέβεζας»  προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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», ο οικονομικός φορέας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», με μέση τιμή έκπτωσης 48,69% και ποσό προσφοράς 49.654,43 € (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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός 
τμημάτων της εθνικής οδού 
Αρχάγγελου – Νεράιδας στις 
θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και 
Κορώνη και της 1ης Επαρχιακής 
οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – 
Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας» 

 

2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Στα Ιωάννινα, την 28η Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις 

Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης Επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς 

– Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80053, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 25444/2125/27-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε προκειμένου να συνεχίσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, με την 

ακόλουθη σύνθεση: 

 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης          Πολιτικός Μηχανικός (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

2. Αγνή Κερομύτη           Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος) 

3. Αικατερίνη Καραγιώτη              Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (Αναπληρωματικό 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. τη με αρ. 17/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΨΙ7Λ9-ΝΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-04-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ε.Ε.», ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση 53,14% και τη χαμηλότερη τιμή 48.350,24€ 

(προ Φ.Π.Α.), 

5. Την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης μέσω του πεδίου επικοινωνίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 14 

Ιουνίου 2019, σε όλους τους συμμετέχοντες. 

6. Την με αρ. πρωτ. 88306/8525/25-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της αναθέτουσας 

αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο. 

7.  Την από 05/07/2019 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

8.  Την αρ.πρωτ. 59887/5883/21-05-2020 (αποστολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22-05-2020) διαβίβαση 

έγγραφης πρόσκλησης για παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής προς όλους τους συμμετέχοντες από την αναθέτουσα αρχή. 

9. Την από 26-05-2020 ηλεκτρονική υποβολή παράτασης ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

10. Την από 29-05-2020 ηλεκτρονική υποβολή παράτασης ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

του οικονομικού φορέα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», συνοδευόμενη από υπεύθυνη 

δήλωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. 
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11. Τον από 28-05-2020 διορισμό του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού Ιωάννη Γιαννούση σε 

ειδική θέση του δημοσίου και την από 31-07-2020 συνταξιοδότηση του τακτικού μέλους της 

επιτροπής κυρίας Χατζηαντωνίου Μαρίας. 

12. Τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας με παραδεκτές προσφορές ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

 
Και επειδή: 

Α. Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας: «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» δεν 

υπέβαλε παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και 

Β. Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας: «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του (είτε με απλή έγγραφη αναφορά είτε με ΥΔ 

ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο) όπως ρητά αναφέρεται στην με αρ.πρωτ. 

59887/5883/21-05-2020 (αποστολή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22-05-2020) διαβίβαση έγγραφης 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής 

Γ.  Ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας: «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς  και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

Δ. Κανείς από τους υπόλοιπους κατά σειρά μειοδοσίας αναγραφόμενους στον ανωτέρω πίνακα δεν 

παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

 

εισηγούμαστε 

 

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής 

οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1 ης 

Επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας», προϋπολογισμού 

120.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) του τρίτου κατά σειρά μειοδότη οικονομικού φορέα 

«ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με μέση τιμή έκπτωσης 48,69 % και ποσό προσφοράς (προ 

Φ.Π.Α.) 49.654,43€. 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, 28/8/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Χρήστος Καραγιαννίδης  Αγνή Κερομύτη  Αικατερίνη Καραγιώτη 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1560/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 του από 31-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση 
ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € 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. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 350.000,00 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 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων». 

8. Την με α/α 639 και αρ. πρωτ. 19178/1434/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΜ07Λ9-ΡΨΕ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 350.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση της 
Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.039 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 629 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 12/650/13-05-2020 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 της Ε.Ο. 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 
350.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5212/11-
05-2020  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με 
την αριθμ. 53224/5181/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.039 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 639 και αρ. πρωτ. 19178/1434//07-02-2020 
(ΑΔΑ:ΨΚΜ07Λ9-ΡΨΕ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
629 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 
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10. Την αριθμ. 17/991/08-07-2020 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 01-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11556/09-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2224/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 31-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 28-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», 
με ποσό προσφοράς 113.170,40 € χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 59,91%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 31-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 
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. 90855 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη 
διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των 
πιστώσεων Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.039 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 ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 113.170,40 € 
χωρίς Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 59,91%. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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 εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων» 
προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 

 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 82498/7736/30.6.2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 90855 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006948046 2020-06-30. 
 

Στα Ιωάννινα, στις 28-07-2020,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μούλια Θεοδώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ιωαννιτών  ως Πρόεδρος 

2. Αντώνη – Βλάχου Χαρίκλεια, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος 

3. Παπαδημητρίου Βλάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου ως 

αναπληρωματικό μέλος 

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

17/991/08-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 03-

07-20 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. συγκρότησης τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν της από 01-07-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην  διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 

μέχρι την 22η Ιουλίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).    

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 

Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για 

δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90855. 
 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οκτώ (8) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΑΦΜ. 094376469 - Δ.Ο.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ  

ΤΗΛ. :2665024036 - FAX: 2665029559 

21/07/2020 11:02:05 

2 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 21/07/2020 11:29:30 

3 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε 21/07/2020 22:28:07 

4 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/07/2020 09:04:03 

5 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22/07/2020 09:26:36 

6  ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 22/07/2020 09:54:38 

7 
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 

Δ. ΜΑΚΡΗ 4, ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100 
22/07/2020 09:59:11 

8 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.  22/07/2020 10:59:52 

 

 
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 Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων 

προσωπικών  κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 

Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (πίνακας 2) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, 

τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας». 

 
Ακολούθως, η Πρόεδρος ήλεγξε 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. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν ομαλές. 
 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν  στον  πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 
α/α 

προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε. 160375 113.170,40 59,91% 

2 

ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΑΦΜ  094376469  Δ.Ο.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΤΗΛ.: 2665024036 – FAX: 2665029559 

160164 122.439,67 56,62% 

3 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 160009 123.926,73 56,09% 

4 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160444 132.126,95 53,19% 

5 
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
Δ.ΜΑΚΡΗ 4, ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100 

160447 133.729,99 52,62% 

6 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 160458 136.819,73 51,53% 

7 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  ΑΤΕ 159613 149.596,77 47,00% 

8 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 160222 166.799,43 40,91% 

 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε με την αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης, ξεκινώντας από τον πρώτο 
μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.  

 
Η Επιτροπή ήλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για όλες τις εγγυητικές επιστολές 

εκδόθηκε βεβαίωση εγκυρότητας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης προκειμένου να συνεχιστεί η 
διαδικασία ελέγχου των υπόλοιπων δικαιολογητικών σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

Στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού 
συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχίσει των έλεγχο των υπόλοιπων δικαιολογητικών και να 

ολοκληρώσει το Πρακτικό της.  
Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων Τ.Ε.Υ.Δ. η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Τ.Ε.Υ.Δ. του 

συμμετέχοντος Ο.Φ.: «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» δεν ήταν ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, και συνεπώς αποκλείεται από τη διαδικασία. 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, καταρτίστηκε ο κατωτέρω πίνακας 3 των 
διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σειρά 

κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ. 
α/α 

προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
% 

1 ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε. 160375 113.170,40 59,91% 

2 

ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΑΦΜ  094376469  Δ.Ο.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΤΗΛ.: 2665024036 – FAX: 2665029559 

160164 122.439,67 56,62% 

3 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 160009 123.926,73 56,09% 

4 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160444 132.126,95 53,19% 

5 
ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
Δ.ΜΑΚΡΗ 4, ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100 

160447 133.729,99 52,62% 

6 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 160458 136.819,73 51,53% 

7 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  ΑΤΕ 159613 149.596,77 47,00% 

 
 

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

«Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων» 

προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στον Οικονομικό Φορέα 

«ΜΑΚΗΣ   Α.Τ.Ε.Ε», ο οποίος είναι ο προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 3, με 

ποσό προσφοράς 113.170,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 59,91%. 

 

Ιωάννινα,   31  Αυγούστου  2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η Πρόεδρος 

 
 

 
 

 
Μούλια Θεοδώρα 

 Τα μέλη 

 
 

Αντώνη – Βλάχου Χαρίκλεια  

 

 

Παπαδημητρίου Βλάσιος  
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1563/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € 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 υπ΄αριθμ. 70245/2245/10-06-2020 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το υποέργο «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11665/΄11-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2220/11-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 71692/6850/11-06-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου 
Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 11665/11-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. 71692/6850/11-06-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 14-07-2020 Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/68/30-06-2020 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. 2020ΕΠ53000002 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1564/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης 
εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 
136.400,00 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. 
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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. 11936/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2275/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 125891/4094/16-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 136.400,00 € 
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»  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 
προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην 
Δήμου Πασσαρώνος». 

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 προστασία οδικού δικτύου 
και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», 
προϋπολογισμού 136.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 17-09-2020 μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 126579/11935/17-
09-2020 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 Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. 11936/17-09-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 125891/4094 από 16-09-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 136.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001   και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο : «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης 

εγκατάστασης στα όρια του πρώην δήμου Πασσαρώνος». 
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 Την από   17-09-2020  μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

με την υπ’ αριθ.  126579/11935/17-09-2020 απόφαση. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή 

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Αποκατάσταση πρανούς κατά μήκος οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πασσαρώνος και παράλληλα την 

αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για την συλλογή των απορριμμάτων της 

περιοχής.  

 Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει προβληματικό πρανές, κατά μήκος της οδού το ποίο συνεχώς κατολισθαίνει 

και προκαλεί προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά και στα οχήματα που κινούνται στον εσωτερικό 

χώρο της εγκατάστασης..     

 Απαιτείται λοιπόν η άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και η πλήρωση των κενών με διαβαθμισμένους 

λίθους, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.  

Εισηγούμαστε 

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης 

εγκατάστασης στα όρια του πρώην δήμου Πασσαρώνος». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την 
επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να 
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1565/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 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 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 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. 12116/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2317/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 62749/2018/24-06-2020 ορθή επανάληψη της από 
27-05-2020, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με 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 επαρχιακής οδού 
περιοχής Χαλκιάδων». 

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 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
78859/7389/21-09-2020 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 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. 12116/21-09-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, 
ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

 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. 

 Το με αρίθμ. πρωτ.: 1016/20/606/04-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Άρτας, με το οποίο επισημαίνει ότι στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Χαλκιάδων το οδόστρωμα έχει υποστεί 

φθορές, μετά από εργασίες που εκτελούνται (δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης) με άμεσο τον κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήματος, ιδιαίτερα για τους οδηγούς των δίτροχων οχημάτων.  

  Την με αριθμ. πρωτ.: 62749/2018/24-06-2020 ορθή επανάληψη της από 27-05-2020 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», προκειμένου να προβούμε άμεσα 
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σε αποκαταστάσεις  στο οδικό δίκτυο της περιοχής, στη φάση αυτή  που οι εργασιες των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης τείνουν να ολοκληρωθούν. 

 Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. : 78859/7389/21-09-2020 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: « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 

περιοχής Χαλκιάδων » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,  

προϋπολογισμού 100.000,00 €.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την 
επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να 
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1566/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την 
σύνδεση 5 παροχών αντλιοστασίων, στα πλαίσια του έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς 
λυμάτων οικισμών των πρώην δήμων Αμβρακικού (νυν δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν δήμου 
Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 2016ΕΠ01810004. 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7350/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2285/18-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Τις α., β., γ., δ. και ε. προσφορές της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυό της συνολικού κόστους 6.010,05 

€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την αρ. πρωτ. 15223/473/31-1-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 20.931,00 € από την 

πίστωση ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 2016ΕΠ01810004 και τίτλο «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών 

των πρώην δήμων Αμβρακικού (νυν δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν δήμου Νικολάου Σκουφά) της 

Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Δαπάνη σύνδεσης με ΔΕΗ)  για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 6.010,05 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ 5 παροχών 

αντλιοστασίων στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ) ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.010,05 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή 
δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση με το δίκτυο, 5 παροχών αντλιοστασίων, στο πλαίσιο κατασκευής 
του έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος 
Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου» και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 
2016ΕΠ01810004 (Υποέργο: Δαπάνη σύνδεσης με Δ.Ε.Η.). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 
  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1567/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για τη 
σύνδεση με το δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Συβότων - Πέρδικας. 

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. 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 αριθμ. πρωτ. 11786/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2310/21-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Τις α., β., γ., δ. και ε. προσφορές της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για σύνδεση με το δίκτυό της συνολικού κόστους 6.010,05 

€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%). 

 Την αρ. πρωτ. 124914/4058/15-9-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1.548,09 € από την 

πίστωση ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ οδικού 

ηλεκτροφωτισμού στην ΕΟ Συβότων-Πέρδικας» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 1.548,09 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ παροχής 

οδοφωτισμού στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ) ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.548,09 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή δαπάνης της 
ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση με το δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Συβότων – Πέρδικας 
και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1568/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού 
σηματοδότη στην είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε 
εγκαταστάσεις φωτεινών σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας 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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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. 10420/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2017/20-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη …. 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Την αρ. πρωτ. 119638/3914/7-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης 

πίστωσης 24.800,00 € με ΦΠΑ για την «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού 

σηματοδότη στην είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε εγκαταστάσεις φωτεινών 

σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» 

 Ότι για τη λειτουργία της φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΗ απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με 

ΚΑ2018ΕΠ53000003  για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σηματοδότη 

στην είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε εγκαταστάσεις φωτεινών 

σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».…». 

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, 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 πραγματοποίηση των δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο κατωτέρω 
πίνακα, συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σηματοδότη 
στην είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε εγκαταστάσεις φωτεινών 
σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020», ως εξής: 
 

Α/Α Είδος  Υλικού  Μον. Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας  
Δαπάνη 

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ         

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-62- 

 

1 

Προμήθεια, η αντικατάσταση τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση σε 

ρυθμιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεμαχίου κεντρικής μονάδας 

επεξεργασίας (CPU) του υπόψη ρυθμιστή κυκλοφορίας, 

ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της πλακέτας . Για την περίπτωση 

αντικατάστασης κατεστραμμένης  αντίστοιχης μονάδας 

υφιστάμενου ρυθμιστή.  

τεμ. 1,00 1.200,00 1.200,00  

2 

Προμήθεια ή/και αντικατάσταση μονάδας εξόδου για τέσσερις (4) 

ομάδες σηματοδοτών, σε αντικατάσταση κατεστραμμένης  ή για 

την επέκταση της χωρητικότητας ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας 

SCAE τύπου STC 4012 ή PEGASO.  Προμήθεια & τοπ/ση 

μονάδας εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την 

επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή. 

τεμ. 3,00 785,00  2.355,00  

3 

Προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθμιστή 

κυκλοφορίας,  ενός τεμαχίου λειτουργικής μονάδας  χειριστηρίου 

και ελέγχου των ενδείξεων τούτου, μετά των σχετικών 

καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ. εξοπλισμού. Για την περίπτωση 

αντικατάστασης αντίστοιχης μονάδας υφιστάμενου ρυθμιστή λόγω 

βλάβης ή  φθοράς, είτε λόγω παλαιότητας της τεχνολογίας της 

(προς εκσυγχρονισμό τούτου).  

τεμ. 1,00 525,00  525,00  

4 

Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση σε ρυθμιστή κυκλοφορίας και 

ρύθμιση (SET UP) ενός αποδιαμορφωτού (MODEM)  για 

αντικατάσταση αντίστοιχου κατεστραμμένου, για πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Ο αποδιαμορφωτής θα είναι κατάλληλος για 

λειτουργία σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, θα είναι εφοδιασμένος 

με την κατάλληλη κεραία αναγκαίας για την εκ του μακρόθεν 

επικοινωνία του Ηλεκτρον.   

τεμ. 1,00 350,00  350,00  

5 
Προμήθεια ανταλλακτικών και λειτουργία  δομικής μονάδας 

(πλακέτας) κατεστραμμένης  σε   ρυθμιστή κυκλοφορίας. 
τεμ. 7,00 250,00  1.750,00  

6 
Προμήθεια ανταλλακτικών και λειτουργία  μονάδας κεντρικής 

επεξεργασίας (CPU) ρυθμιστή κυκλοφορίας   
τεμ. 1,00 500,00  500,00  

7 

Για την προμήθεια και την αντικατάσταση ενός αντικραδασμικού 

λαμπτήρα πυράκτωσης, ανεξαρτήτως της ονομαστικής του ισχύος, 

70w η 40 w σε πεδίο χαμηλού είτε αναρτημένου φωτεινού 

σηματοδότη, με διάμετρο 200 ή 300 χιλ.,  συμπεριλαμβανόμενου 

του ξηρού καθαρισμού του κατόπτρου και του φωτεινού δίσκου 

του οπτικού συστήματος του σηματοδότη. 

τεμ. 750,00  7,00 5.250,00  

8 

 

Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους στηριγμάτων είτε  

φωτεινού δίσκου είτε κάτοπτρου φωτεινού  σηματοδότη,  σε 

χαμηλή θέση  σηματοδότη  

τεμ. 10,00 45,00  450,00  

9 
Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους στηριγμάτων σηματοδότη, 

για τα στηρίγματα σηματοδότη  αναρτημένου σηματοδότη  
τεμ. 4,00 100,00  400,00  

10 
Χαμηλός σηματοδότης πεζών δυο (2) πεδίων, διαμ. 200 χτ. και 

φωτ. ενδείξεων (κι-κι)(κο-πρ) με λαμπτήρες πυράκτωσης  
τεμ. 2,00 210,00  420,00  

11 

Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm 

και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) με λαμπτήρες 

πυράκτωσης  

τεμ. 4,00 260,00  1.040,00  

12 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης τεμ. 1,00 250,00  250,00  

13 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών τεμ. 1,00 170,00  170,00  

14 
Προμήθεια, τοποθέτηση & ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-

U(NYY), διατομής μονό-κλώνου 5 x 1,5 τ.χ. 
τεμ. 90,00 5,60  504,00  

15 
Προμήθεια, τοποθέτηση & ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-

U(NYY), διατομής μονό-κλωνου 21 x 1,5 τ.χ. 
τεμ. 10,00 7,30  73,00  

16 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίου E (ΝΥΥ) 21 x 1,5 

από θερμο-συστελόμενο υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων 

σηματοδότησης. 

τεμ. 1,00 90,00  90,00  

17 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm  τεμ. 1,00 60,00  60,00  

18 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς 

προμήθεια) 
τεμ. 1,00 60,00  60,00  

19 Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα, γαλβανισμένου τεμ. 1,00 520,00  520,00  

20 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 

(χωρίς προμήθεια) 
τεμ. 1,00 150,00  150,00  

21 
Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 

mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 
τεμ. 1,00 270,00  270,00  

22 
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 

300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης 
τεμ. 1,00 480,00  480,00  

23 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm μ.μ 70,00 6,40  448,00  

24 
Προμήθεια και τοποθέτηση είτε αντικατάσταση ενός μεμονωμένου 

πεδίου φωτεινού σηματοδότη LED φ300 τχ  η Φ200 τχ  
τεμ. 3,00 250,00  750,00  
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25 
Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της 

εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ  
τεμ. 1,00 100,00  100,00  

26 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης 

και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ 
τεμ. 1,00 415,00  415,00  

27 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 

πλάκα 
τεμ. 1,00 120,00  120,00  

28 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής διάταξης παλλομένου 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας ηλεκτρονικής διάταξης 

παλλομένου, ανεξάρτητης ή σε υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας 

για τη δημιουργία αναλάμπουσας βοηθητικής παλλόμενης κίτρινης 

ένδειξης. 

τεμ. 1,00 250,00  250,00  

29 

Εργασία για την εφάπαξ μετάβαση κατόπιν εντολής της 

Υπηρεσίας,   επί τόπου μιας εγκατάστασης φωτεινής 

σηματοδότησης σε διασταύρωση , με σκοπό την εκτέλεση 

εργασιών περιορισμένης έκτασης για την αποκατάσταση φθοράς / 

βλάβης της εγκατάστασης, που  αναγγέλθηκε. Εργασία για την 

Εξεύρεση και αποκ/ση βλάβης υπογείου καλωδίου ισχύος ή 

ανίχνευσης. (βραχυκυκλώματος ή διακοπής της συνέχειας αγωγών) 

τεμ. 7,00 150,00  1.050,00  

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1569/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για 
την υλοποίηση των έργων «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του 
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και 
«Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Πεστών», προϋπολογισμού € 17.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

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, 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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 
4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4028/11-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2221/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/Φ19/448521/295864/4410/30-10-2017 υπουργική απόφαση 

εγκρίθηκε η  μελέτη « Κατάστασης διατήρησης και παθολογίας των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων» και με την αριθ. πρωτ. 167468/5658/29-10-2019 απόφαση Περιφερειάρχη 

Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 100.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2017ΕΠ53000000 

«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου. 

 Στην συνέχεια με την αρ. 6/156/06-11-2019 απόφαση  της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 

Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του 

έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του  εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Πεστών Ιωαννίνων» 

Η εν λόγω Π. Σύμβαση  συντάχθηκε και αποστάλθηκε, από την Περιφέρεια, προς το Υπουργείο   προς 

υπογραφή, πλην όμως δεν υπογράφθηκε  καθώς με το αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/ΤΑΕΜ/275829/194121/2420/58/01-07-2020 έγγραφο της, η  ΕΦΑ Ιωαννίνων 

έγκρινε πως πρέπει να προηγηθούν εργασίες κατασκευής υπόγειου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης 

για την προστασία του Ι.Ν και των τοιχογραφιών του ναού που πρόκειται να συντηρηθούν. 

 Ως εκ τούτου με την  αριθ. πρωτ. 122415/3996/10-09-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε, 

σύμφωνα με την μελέτη, πίστωση 17.500,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον 

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών». 

  Καθώς το σχέδιο της προαναφερθείσας Π.Σ που έχει ως αντικείμενο  μόνο το έργο της συντήρησης των 

τοιχογραφιών δεν έχει ακόμη εκλεχθεί, ούτε έχει υπογραφεί ως σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου, κρίνεται  σκόπιμο να συνταχθεί μια νέα Π.Σ με αντικείμενο και τα δύο υποέργα. 

Ο σκοπός της νέας συνταχθείσας Π.Σ αφενός είναι η πραγματοποίηση  όλων των απαραίτητων εργασιών που 

θα συμβάλουν στην συντήρηση  των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού  Κοιμήσεως της Θεοτόκου  Πεστών 

Ιωαννίνων , προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά που φέρει ο Ιερός Ναός και αφετέρου πριν 

την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών να γίνουν οι εργασίες κατασκευής υπόγειου 

συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στην ανατολική και βόρεια πλευρά του μνημείου για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με ανερχόμενη υγρασία. 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο 

περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  

Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση 

του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 
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100.000,00 ευρώ και « Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστώ», προϋπολογισμού 17.500,00 ευρώ  

 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κ. Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της, την κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών 

(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) , υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 100.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

Κ.Α.2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019» για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού πίστωση 17.500,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

Κ.Α.2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, για 
την υλοποίηση των έργων «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και 
«Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Πεστών», προϋπολογισμού € 17.500,00 με ΦΠΑ,  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. πρωτ. 
4028/11-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτρια την 
κ. κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 

Β. 1) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου 
του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων» και  

2) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 17.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1570/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη 
ερευνητικής γεώτρησης στη θέση  Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού € 19.840,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

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 

http://www.php.gov.gr/
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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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 
Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4083/15-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2244/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθ. πρωτ. 101183/3271/31-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωσης 

ποσού 19.840,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 

« Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών- υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού- υδρευτικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση  

Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου». 

 Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ανεύρεση πόσιμου νερού στη θέση Ράχη του Τ.Κ 

Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου για να μπορούν να εξυπηρετηθούν  οι μονάδες  αγελαδοτρόφων, κτηνοτρόφων 

της περιοχής  καθώς και η επιχείρηση εξόρυξης μαρμάρων που δραστηριοποιείται στην περιοχή.  

Η ανεύρεση του νερού είναι απαραίτητη διότι δεν υπάρχει καθόλου πόσιμο νερό και η περιοχή είναι αρκετά 

παραγωγική και υπάρχει προοπτική περεταίρω ανάπτυξης. Το αντικείμενο  δε της σύμβασης αφορά στην 

εγκατάσταση γεωτρητικού μηχανήματος στην παραπάνω θέση και στις εργασίες που απαιτούνται για την 

αναγνώριση ερευνητικής γεώτρησης στις θέσεις και βάθη διάτρησης.  

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο 

περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ,  Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου για 

την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση  Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου 

Ζαγορίου», προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ  

 Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο.  

 Τον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου α) την κ. Δέσποινα Σιαμπίρη Πολιτικό Μηχανικό 

ΠΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της, την κ. Αγνή 

Κερομύτη  Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

και β) τον κ. Ιωάννη Αντωνίου Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 19.840,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ηπείρου 

με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών- υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού- υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του έργου …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση  
Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 19.840,00 με ΦΠΑ 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4083/15-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) την κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με 
αναπληρώτριά της, την κ. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, και β) τον κ. Ιωάννη 
Αντωνίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη, 
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ. 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 19.840,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής 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 υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1571/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του 
έργου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο 
καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού € 18.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 
Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4106/16-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2276/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθ. πρωτ. 103740/3372/05-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε πίστωση 

18.500,00,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ83000001 και τίτλο, 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 

υλοποίηση του έργου  «Προμήθεια υλικών  αποκατάσταση εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο 

καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας,  προϋπολογισμού 18.500,00 ευρώ . 

Η έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων στο 

ορεινό καταφύγιο Καταρράκτη Τζουμέρκων.  Τα κουφώματα  του καταφυγίου μέχρι σήμερα είναι ξύλινα, τα 

οποία λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά και της παλαιότητας έχουν εκτεταμένες φθορές και διαβρώσεις, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή νερών και αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.  

 Πρόκειται να γίνει αντικατάσταση όλων των ξύλινων κουφωμάτων των παραθύρων και των θυρών, με νέου 

τύπου κουφώματα από αλουμίνιο κατάλληλο για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.   Η προμήθεια 

θα γίνει  σύμφωνα με τις  υποδείξεις της διευθύνουσας Υπηρεσίας,  τις συνημμένες  προδιαγραφές και  της 

νομοθεσίας περί προμηθειών.  

 Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Το αντικείμενο αυτής, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου 

Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση εξωτερικών 

ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού 18.500,00 ευρώ. 

 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο  

 Τον ορισμό δύο (2) μελών μέλους, από την Περιφέρεια  Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους  για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών 
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Δομικών Έργων), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. 

Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων και β) τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, 

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ιωαννίνων. 

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 18.500,00 σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 

2020ΕΠ83000001 και τίτλο, «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», για την υλοποίηση του έργου …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών 
αποκατάσταση εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», 
προϋπολογισμού € 18.500,00 με ΦΠΑ 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4106/16-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου: α) τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών 
(Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων και β) 
τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), 
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του τον κ. 
Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων), υπάλληλο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων. 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 18.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ83000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1572/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Άρτας για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της 
Άρτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ορισμός εκπροσώπων 
για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 
Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4043/14-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2226/14-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας αποστέλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Κύριος του Έργου) 

και του Δήμου Άρτας (Φορέας Υλοποίησης) για την υποβολή πρότασης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικών 

Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

με  τίτλο: «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και 

κέντρων». 

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να 

λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά αποκλειστικά και μόνο για  τις επεμβάσεις στα τμήματα του εθνικού οδικού 

δικτύου αρμοδιότητας του κυρίου του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του συνόλου του Έργου είναι 5.700.000,00 €. 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση που συντάσσεται λόγω αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου σε μικρά 

τμήματα του έργου ανέρχεται στο ποσό τον 42.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Άρτας 

για την υποβολή πρότασης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών 

Χώρων στην πόλη της Άρτας» ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ειδικότερα 

από τις πιστώσεις της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με  τίτλο: «Παρεμβάσεις που 

συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων». 

Τον ορισμό  εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης την κα 

Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ/νση Τεχνικών ΠΗ με αναπληρωτή της τον κ. 

Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ/νση Τεχνικών ΠΗ …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Άρτας, για την υποβολή πρότασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 
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Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ειδικότερα από τις πιστώσεις της 
πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων»,  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4043/14-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, την κα Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό 
ΠΕ στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΗ με αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο 
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΗ. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1573/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 31-10-2017 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας 
Ηπείρου και Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας - Συντήρηση-στερέωση 
αγιογραφιών και τέμπλου». 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού», του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/2020), βάσει του οποίου η παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των 
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες 
Οικονομικές Επιτροπές.».  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4211/22-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2330/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 31η  Οκτωβρίου 2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 

υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας- Συντήρηση-στερέωση 

αγιογραφιών και τέμπλου» , με  το από 21-09-2020 Πρακτικό 4 της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε 

αυτό , εισηγείται την τροποποίηση της ως άνω Π.Σ, ως προς το άρθρο 4 «Διάρκεια  ισχύος της Προγραμματικής 

Σύμβασης», η οποία λήγει στις 31-10-2020, προκειμένου να παραταθεί έως τις 31-12-2021. 

 Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

To σχέδιο της 1ης τροποποίησης της από 31η Οκτωβρίου 2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του 

έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας- Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και 

τέμπλου» βάσει του πρακτικού 4 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31η Οκτωβρίου 2017 

Προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 4ο/21-09-2020 της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟ  31-10-2017  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ: 

 
1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
2. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
3. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
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«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση 
αγιογραφιών και τέμπλου » 
 
 Σήμερα, 21-09-2020, στο γραφείο 333 της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού, 
Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή 
Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου, με παρόντα μέλη: 
 

1. Την κα. Λαμπρινή Βάββα, ως πρόεδρο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Τεχνικών έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

2. Τον  αιδεσιμότατο πρεσβύτερο π. Ιωάννη Κίτσιο, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. 
3. Την κ. Αυγή Ευθυμιάδου, συντηρήτρια, εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

 
Θέμα της συνεδρίασης:  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 31-10-2017, 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς 
Μητρόπολης Ιωαννίνων για το έργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – 
συντήρηση – στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» στην ΤΚ Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης : «Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης 
των προβλεπόμενων  εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη 
Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων 
ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς τους 
συμβαλλόμενους  για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης». 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι :  
 
1. Το υποέργο (παροχή υπηρεσιών συντήρησης) έχει ανατεθεί στην εταιρία «ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΣ Π. & 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» για ποσό 139.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ με την υπ’ αριθμ. 4/177/0-01-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την  03-04-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 
Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου «ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», για ποσό 
139.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ. 
 
3. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες και λήγει την 03-04-
2021.  
 
4. Το γεγονός ότι η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 31-10-2020. 
 
Εισηγείται: 
 
Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να καλύπτει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, τον επιπλέον χρόνο πέραν αυτού για την 
πιστοποίηση ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και την πληρωμή του αναδόχου, αλλά και 
τυχόν απρόβλεπτες στην παρούσα χρονική στιγμή καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας. 
Συνεπώς και για κάθε ενδεχόμενο η επιτροπή προτείνει παράταση της διάρκειας ισχύος της 
Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2021.  
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
………………………………………………………………………………………………….. ….». 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-79- 

 

 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 31-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου 
Ζίτσας - Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου», σύμφωνα με το Πρακτικό 4ο/21-09-
2020 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 4211/22-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, 

και αφορά στην παράταση, έως και τις 31-12-2021 της διάρκειας ισχύος της σύμβασης (άρθρο 
4 «Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης»), προκειμένου να καλύπτει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, τον επιπλέον χρόνο πέραν αυτού για την 
πιστοποίηση ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και την πληρωμή του αναδόχου, 
αλλά και τυχόν απρόβλεπτες στην παρούσα χρονική στιγμή καθυστερήσεις λόγω της 
πανδημίας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1574/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των προγραμματικών 
συμβάσεων των έργων: α) «Αποκατάσταση λιθοδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών Άρτας», προϋπολογισμού 14.300,00 € με τον 
Φ.Π.Α. και Β)  «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη», 
προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12081/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2288/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις : 

Α. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

Β. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

Γ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Δ. Η. Την αρ. 117384/26.10.2017 ( ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Ε Την αριθμ. 54781/2391/14-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο « Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014» για το 

έργο: «Αποκατάσταση λιθοδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών 

Άρτας», προϋπολογισμού 14.300,00 € με τον Φ.Π.Α. 

ΣΤ.  Την από 28-02-2018  υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / ΕΦΑ Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας και την 28-02-2020 

τροποποίηση αυτής . 

Ζ. Την αριθμ. 140188/4587/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο Έργο:  «Συντήρηση 

–αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 » για το έργο: «Συντήρηση των 

τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον Φ.Π.Α..  

Η.  Την από 17-02-2018  υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / ΕΦΑ Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης.  

Κατόπιν των παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων των έργων: 

α)  «Αποκατάσταση λιθοδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών 

Άρτας», προϋπολογισμού 14.300,00 € με τον Φ.Π.Α. και Β)  «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου 

Δημητρίου του Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον Φ.Π.Α …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 14.300,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014», 
για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση λιθοδομών 
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών Άρτας». 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 25.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 
2019», για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση των 
τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη». 

………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1575/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας 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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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. 11798/14-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2229/14-09-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  121569/3965  από  09-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2019ΕΠ53000003 και με τίτλο :  «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων 

και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,  Υποέργο: «Επισκευή και 

συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Την από 14-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

1.Σε πολλά αντλιοστάσια  παρουσιάζονται πολλά προβλήματα λειτουργίας. 

2.Για την αποκατάσταση των  προβλημάτων αυτών απαιτείται λεπτομερή έλεγχος, δοκιμές λειτουργίας και 

αντικατάσταση ορισμένων μικρουλικών και  

3.Την ανάγκη ελέγχου των ηλεκτρικών δικτύων, των πινάκων κλπ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Επισκευή και συντήρηση 

αντλιοστασίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή   υπηρεσιών)», σε βάρος του έργου 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 14-09-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένο ότι σε πολλά αντλιοστάσια παρουσιάζονται πολλά 
προβλήματα λειτουργίας, για την αποκατάσταση των οποίων, απαιτείται λεπτομερής έλεγχος, δοκιμές 
λειτουργίας και αντικατάσταση ορισμένων μικροϋλικών, καθώς και έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων, πινάκων 
κ.λ.π. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1576/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στη θέση Μπόσικο και Λάδκου Μιτσικελίου 
(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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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. 11868/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2282/18-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.  125756/4085 από  16-09-2020  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 κτηνοτροφικών υποδομών στη θέση Μπόσικο και Λάδκου Μιτσικελίου 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 16-09-2020 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  

κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στο Μιτσικέλι και συγκεκριμένα στις θέσεις Μπόσικο και Λάδκου, 

που εξυπηρετούνται μόνιμοι και μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για την επισκευή και 

αποκατάσταση ομβροδεξαμενών, καθώς και βελτίωση βατότητας προς τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών 

υποδομών στη θέση Μπόσικο και Λάδκου Μιτσικελίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, 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 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στη θέση 
Μπόσικο και Λάδκου Μιτσικελίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-09-2020 τεχνικής έκθεσης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
αποκατάστασης  κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στο Μιτσικέλι και συγκεκριμένα στις θέσεις 
Μπόσικο και Λάδκου, που εξυπηρετούνται μόνιμοι και μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και συγκεκριμένα, σε 
εργασίες για την επισκευή και αποκατάσταση ομβροδεξαμενών, καθώς και βελτίωση βατότητας προς τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1577/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός κατολίσθησης επαρχιακής οδού προς Μ. Γότιστα (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 
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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. 11865/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2289/18-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

 1.  Λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής ( φύση και αλληλουχία πετρωμάτων, έντονες κλίσεις, ανωφέρειες) 

σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σημειώθηκαν στην επαρχιακή οδό προς Μ. Γότιστα κατολισθητικά 

φαινόμενα, που δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων και που πολλές φορές την καθιστούν επικίνδυνη. 

Σύμφωνα και με τη γνώμη ειδικών (γεωλόγων, γεωτεχνικών) οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν λόγω των 

εγκλωβισμένων υδάτων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και προσπάθησαν να βρουν 

διέξοδο προκαλώντας τα παραπάνω. Απαιτείται λοιπόν η άμεση απομάκρυνση των προϊόντων των 

κατολισθήσεων από το κατάστρωμα της επαρχιακής οδού και ο καθαρισμός των ερεισμάτων, ώστε τα όμβρια 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα να παροχετεύονται σωστά στα τεχνικά και η κυκλοφορία να διεξάγεται με 

ασφάλεια.          

2. Την  με  αριθμ. : 125834/4092/16-09-2020 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 κατολίσθησης  επαρχιακής οδού προς Μ. Γότιστα (παροχή 

υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός κατολίσθησης  

επαρχιακής οδού προς Μ. Γότιστα (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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός κατολίσθησης επαρχιακής οδού 
προς Μ. Γότιστα (παροχή υπηρεσιών)» βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων από το κατάστρωμα της επαρχιακής οδού, που 
σημειώθηκαν λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής (φύση και αλληλουχία πετρωμάτων, έντονες 
κλίσεις, ανωφέρειες), σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην επαρχιακή οδό προς Μ. Γότιστα, 
δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων και καθιστώντας αυτήν  επικίνδυνη, καθώς επίσης   και ο 
καθαρισμός των ερεισμάτων, ώστε τα όμβρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα να παροχετεύονται σωστά 
στα τεχνικά και η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1578/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση πρανών και διευθέτησης όμβριων στα όρια του πρώην Δήμου 
Δερβιζιάνων (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. 11872/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2295/21-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.  125761/4088 από  16-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   13.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004 

και τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 

(π.κ 2013ΕΠ03000016)»Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης πρανών και διευθέτησης όμβριων στα όρια 

του πρώην δήμου Δερβιζιάνων  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  16-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές  εργασίες  στο επαρχιακό 

οδικό δίκτυο, αλλά και σε χωμάτινο δίκτυο προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής, όπου θα γίνουν εργασίες 

διευθέτησης των ομβρίων, διαμόρφωση πρανών, επούλωση καθιζήσεων και γενική διαμόρφωση πρανών, 

επούλωση καθιζήσεων και γενική διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας. Οι εργασίες θα γίνουν στην ευρύτερη 

περιοχή του πρώην Δήμου Δερβίζιανων. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης πρανών 

και διευθέτησης όμβριων στα όρια του πρώην δήμου Δερβιζιάνων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 13.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 13.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης πρανών και διευθέτησης όμβριων στα όρια του πρώην Δήμου Δερβιζιάνων (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 16-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο, αλλά και σε χωμάτινο δίκτυο προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής, όπου θα γίνουν εργασίες 
διευθέτησης των ομβρίων, διαμόρφωση πρανών, επούλωση καθιζήσεων και γενική διαμόρφωση 
πρανών, επούλωση καθιζήσεων και γενική διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας, στην ευρύτερη περιοχή 
του πρώην Δήμου Δερβίζιανων. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1580/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», 
αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-12-2020. 

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 αρ. πρωτ. 10611/17-09-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2292/18-
09-2020 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 Γεωργίου Βάρδας.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 Ι.Ν. 

Αγίου Γεωργίου Βάρδας» 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 29.000€ συμπεριλαμβανομένου του 

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

85145/8282/7-6-2019 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου.4. Η δημοπρασία έγινε, με 

βάση την πιο πάνω μελέτη, την 19-9-2019, και  μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ 

– Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΕ.» με ποσοστό έκπτωσης 23,00%. Το πρακτικό της 

δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  34/2664/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.5. Το 

συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε 

την 23-12-2019  για ποσό  18.008,07 €, χωρίς το Φ.Π.Α.6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των 

εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 23-08-2020. 7. Ο ανάδοχος ζητά  παράταση για την ολοκλήρωση των 

εργασιών λόγω της έκτακτης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί από την πανδημία του κορονοιού και των 

περιοριστικών μέτρων για την μη διάδοσή του ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών και λόγω σύνταξης  

ΑΠΕ του έργου  Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  το 50% 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 23-12-2020.. ..». 

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 «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ 
– Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-12-2020, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1581/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» 
αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9377/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2291/18-09-

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 ανακατασκευής 

τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας.2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»  για το έργο : «Ανακατασκευή 

τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 15.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

εγκρίθηκε με την υπ ΄αρ. 4979/267/16-1-2019 απόφαση της Δ/νση Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου.4. 

Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 23-4-2019, και  μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 

φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 25,00%. Το πρακτικό της 

δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  20/1554/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Το 

συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε 

την 7-8-2019  για ποσό  9.072,58 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών 

είναι 8 μήνες και λήγει την 7-04-2020. Ο ανάδοχος έχει πάρει παράταση μέχρι τις 31-8-2020 με την αρίθμ. 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 11/594/30-04-2020. 7. Ο ανάδοχος ζητά 2η παράταση για την 

ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών και  την υποβολή και έλεγχο επιμετρήσεων καθώς και την σύνταξη 

ΑΠΕ για το έργο. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  το 95% 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 «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» αναδόχου 
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1582/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη 
(Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11893/21-09-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2308/21-
09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής:  

 «…. 5. Σύμβαση Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Γεώργιου Τάση του 

Βασιλείου Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», υπεγράφη στις 24-02-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου 

για ποσό 101.724,86€ (εκ του οποίου 60.440,85€  για εργασίες, 10.879,35€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 

10.698,03€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 17,95€ για αναθεώρηση  εργασιών και  19.688,68€ για Φ.Π.Α.). 6.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις 

(4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 24-06-2020. Με την αριθμ. 

15/856/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 30-09-2020. 7.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). 8.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 

σήμερα αντιπροσωπεύουν το 40% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας. 

 9.  ΕΙΔΙΚΑ  Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  

προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται σημαντική καθυστέρηση των εργασιών 

κατασκευής του έργου λόγω της διακοπής των εργασιών των προμηθευτών κατά τον μήνα Αύγουστο και 

απαιτείται και εύλογο χρονικό διάστημα για την σύνταξη επιμετρήσεων και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων:  Η διακοπή των 

εργασιών των προμηθευτών κατά τον μήνα Αύγουστο δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών 

του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών 

ενεργειών (σύνταξη επιμετρήσεων ,έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του 

φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-

12-2020 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.  ..….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, 
κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος  με το σκεπτικό ότι το έργο έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1583/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην 
ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», 
αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 29-10-2020. 

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, 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11907/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2333/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Το 

συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε 

την  29-01-2020 για ποσό  53.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε 

σε πέντε (05) μήνες με λήξη την  29-06-2020 και με την υπ’ αριθ. 17/1043/08-07-2020 (ΑΔΑ:  ΨΘΤΙ7Λ9-

ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η  παράταση προθεσμίας 

του έργου του θέματος, μέχρι την  29-09-2020. Με την από 16-09-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την 

χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την   για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 

Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την  29-10-2020, για εκτέλεση των 

υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 

του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  29-10-2020 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση 

του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 95,00% των εργασιών του έργου 

και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των  υπολειπομένων εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο 

χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίας κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Ε ι σ η 

γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει   την  29-09-

2020 μέχρι την 29-10-2020, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης 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 οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του 
Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 
29-10-2020, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1585/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 32ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση επαρχιακής οδού προς Ασφάκα (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 
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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, 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. 12120/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2297/21-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.   Σε συνέχεια του υπό κατασκευή έργου : " Βελτίωση κόμβου Aσφάκας στο 16ο χλμ της  Εθνικής οδού 

Ιωαννίνων-Κόνιτσας" , προέκυψε η ανάγκη παρεμβάσεων επί της επαρχιακής οδού προς Ασφάκα, ώστε αυτή 

να συνδεθεί ομαλά ( υψομετρικά, ενιαίες κλίσεις κ.α.) με τη νέα χάραξη της Εθνικής Οδού στα όρια του κόμβου, 

ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτή να είναι ασφαλής. 

2. Την  με  αριθμ. : 127031/4130/17-09-2020 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 : « Διευθέτηση επαρχιακής οδού προς Ασφάκα (προμήθεια υλικών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Διευθέτηση επαρχιακής οδού 

προς Ασφάκα (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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση επαρχιακής οδού προς Ασφάκα 
(προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή, ως συνέχεια του υπό κατασκευή έργου "Βελτίωση κόμβου 
Aσφάκας στο 16ο χλμ της  Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας", υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων επί της 
επαρχιακής οδού προς Ασφάκα, ώστε αυτή να συνδεθεί ομαλά (υψομετρικά, ενιαίες κλίσεις κ.α.) με τη 
νέα χάραξη της εθνικής οδού στα όρια του κόμβου και ως εκ τούτου η κυκλοφορία να διεξάγεται με 
ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτή να είναι ασφαλής.  

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1586/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 33ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης (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. 12153/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2307/21-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  126554/4121   από   17-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού    24.800,00€ με το 

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

2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Διαμόρφωση χωμάτινων 

ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 17-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες  στην κορυφή 

του βουνού της Σκλίβανης, στα όρια με την Πλατανούσα, όπου θα γίνει καθαρισμός χωμάτινων 

ομβροδεξαμενών, διαμόρφωση του πυθμένα και των περιμετρικών αναχωμάτων, καθώς και συμπύκνωση της 

επιφάνειας. Κατά περίπτωση θα γίνει διάστρωση υλικού αργιλικού για την μερική στεγανοποίηση. Επίσης 

αφορά και εργασίες διαμόρφωσης των προσβάσεων προς τις ομβροδεξαμενές και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις...      

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Διαμόρφωση χωμάτινων 

ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της από 17-09-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε  χωματουργικές 
εργασίες καθαρισμού χωμάτινων ομβροδεξαμενών, διαμόρφωσης του πυθμένα και των περιμετρικών 
αναχωμάτων, συμπύκνωσης της επιφάνειας, στην κορυφή του βουνού της Σκλίβανης, στα όρια με την 
Πλατανούσα, καθώς επίσης και σε εργασίες διάστρωσης αργιλικού υλικού για την μερική στεγανοποίηση 
και διαμόρφωση των προσβάσεων προς τις ομβροδεξαμενές και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1587/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για πυρασφάλεια & προσβάσεις σε 
κτηνοτροφικές μονάδες (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: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 10726/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2316/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6.   Την υπ’ αριθ.   113340/3671  από  25-08-2020 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», 

Υποέργο: «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για πυρασφάλεια & προσβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7.  Την από  16-09-2020 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  καθαρισμού χωμάτινων 

κυρίως δρόμων περιμετρικά του Ανηλίου και συγκεκριμένα προς το Μέτσοβο και το Ανθοχώρι, προκειμένου 

να είναι προσπελάσιμος από κτηνοτρόφους, γεωργούς, αλλά και για τα οχήματα προστασίας και πυρασφάλειας. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, διευθέτησης των ομβρίων και 

διαμόρφωσης χωμάτινης οδοποιίας με την διάστρωση υλικού της περιοχής και συμπύκνωση αυτού.      

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για 

πυρασφάλεια & προσβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες  (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», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για 
πυρασφάλεια & προσβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-09-
2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού χωμάτινων 
κυρίως δρόμων, περιμετρικά του Ανηλίου και συγκεκριμένα προς το Μέτσοβο και το Ανθοχώρι, ήτοι 
εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης πρανών, διευθέτησης των ομβρίων και της χωμάτινης 
οδοποιίας με την διάστρωση υλικού της περιοχής και συμπύκνωση αυτού, προκειμένου να είναι 
προσπελάσιμοι, τόσο από κτηνοτρόφους, γεωργούς, όσο  και από τα οχήματα προστασίας και 
πυρασφάλειας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1588/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας (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. 9016/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2311/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1.  Μετά τις συνεχείς οχλήσεις διάφορων φορέων του δήμου Καλαμά  για τον καθαρισμό των οδών για λόγους 

πυρασφάλειας, αλλά και μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται ο 

καθαρισμός πολλών οδών τόσο εθνικών όσο και επαρχιακών ώστε να προστατεύουμε τόσο τους διερχόμενους 

οδηγούς όσο και το τόπο από τυχόν πυρκαγιές.  

2. Την  με  αριθμ. : 95919/3034/22-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας 

(παροχή υπηρεσιών)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης  του υποέργου : «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας( 

παροχή υπηρεσιών)». ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001. «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. ΚΑ2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται καθαρισμός 
πολλών οδών τόσο εθνικών όσο και επαρχιακών, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμά,  για την 
προστασία, τόσο των διερχόμενων οδηγών, όσο και του τόπου από τυχόν πυρκαγιές.   

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1589/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση 
"Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € 
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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-108- 

 

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 αριθμ. 17966/555/5-2-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για το έργο 
«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση ''Κεφαλόβρυσο'' 
έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 

6. Την αριθμ. 17/1001/08-07-2020 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. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση ''Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ 
Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφτηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7766/30-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 18179/1731/10-02-2020 απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της από 29-06-2020 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/61/04-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο Έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-
2021», 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. 

7. Την αριθμ. 18/1093/17-07-2020 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 15-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 21/1336/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 11-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2020 
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. 91270 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
από τη γεώτρηση στη θέση ''Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», 
προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
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530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο Έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019-2021», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 60.028,07 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και ογδόντα τρία τοις εκατό (46,83%). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11870/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2251/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 16-09-2020 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 «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσό 
προσφοράς 60.028,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και ογδόντα τρία τοις 
εκατό (46,83%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 16-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2020 
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. 91270 για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση 
στη θέση ''Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 
€ με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ53000003 και τίτλο Έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», 

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 «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με 
ποσό προσφοράς 60.028,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και ογδόντα τρία 
τοις εκατό (46,83%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 07-08-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση 
''Κεφαλόβρυσο'' έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με 
Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 
και τίτλο Έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 
60.028,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και ογδόντα τρία τοις εκατό (46,83%),  
σύμφωνα με το από 11-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 21/1336/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 16-09-2020 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 
«ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των 60.028,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο Έργο 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-110- 

 

«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021». 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση 

"Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας»  

          προϋπολογισμού  140.000,00 € (με ΦΠΑ) και 112.903,22 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
   Στα Ιωάννινα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι 
υπογράφοντες: 

1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, πρόεδρος  

2. Αθανάσιος Νάκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στην  Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. Τακτικό Μέλος  

3. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  στην  Δ.Τ.Ε.Π.Η., Τακτικό Μέλος  

 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε 
με την αρ. 18/1093/17-07-2020 (Α.Δ.Α: 63097Λ9-8ΕΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π. 

Ηπειρου μετά από κλήρωση μέσω του συστήματος ΜΗΜΕΔ - αρ. ταυτότητας mimed-ecb-a-2-
id-aa-6682-eba-2020-07-15-09:00:00.000000-  
Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 21/1336/14-08-2020 (Α.Δ.Α.: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 11-8-2020 1ο  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού   

2. Το με αριθ. 118497/11164/3-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε 

Ιωαννίνων  με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει τα απαιτούμενα  

δικαιολογητικά. 

3. Την από 11-9-2020 –αρ πρωτ 124041/11697 -  αίτηση με την οποία  ο προσωρινός 

μειοδότης υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

παραδόθηκαν  την 15-9-2020 στην πρόεδρο της Ε.Δ.  

 συγκεντρωθήκαμε την 16-9-2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Η  

προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε ο 

προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με την αρ. πρωτ 90180/8426/13-7-2020 οικεία διακήρυξη 

ανοικτής διαδικασίας η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 91270. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών και ύστερα από 

τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

    Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2δ της διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση της σύμβασης του έργου  «Αντικατάσταση 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση "Κεφαλόβρυσο" έως τον 

οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α) στον προσωρινό 

ανάδοχο οικονομικό φορέα « ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε» με ποσό προσφοράς 60.028,07 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα εξι  και ογδόντα τρία  τοις εκατό (46,83%) που 

αναλύεται ως εξής: 

Κόστος  εργασιών : 44.234,74 € 

ΓΕ& ΟΕ  18%:          7.962,25 € 

Σύνολο :               52.196,99 € 

Απρόβλεπτα 15%     7.829,55 € 

Σύνολο :              60.026,54 € 

Αναθεώρηση                 1,53 € 

Σύνολο δαπάνης έργου: 60.028,07 € 
 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 
κατωτέρω.  

Ιωάννινα  16 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ 
  

 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1590/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 37ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 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).  

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. 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 αριθμ. 19/1158/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε 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», 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. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11107/15-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.2248/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 15-09-2020 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 ΕΥΓΕΝΙΟ ΠΑΠΠΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
με ποσοστό έκπτωσης 58,00% και συνολικό ποσό 25.064,52 € προ Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
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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, 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 «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ», του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης 58,00% και συνολικό ποσό 25.064,52 € προ 
Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 14-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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», 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με ποσοστό 
έκπτωσης 58,00% και συνολικό ποσό 25.064,52 € προ Φ.Π.Α. σύμφωνα με το από 23-07-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1158/29-07-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 15-09-2020 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 «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 25.064,52 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση- 
αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ2 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ:  
 " ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  ",   
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 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. 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. 

2. Την με αριθ. 19/1158/29.07.2020 (ΑΔΑ ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο Ο.Φ.'' ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ''. 

3. Την κοινοποίηση της ανωτέρω (2) απόφασης της Ο.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 07.08.2020 8:34 πμ.   

4. Το από 28.08.2020 έγγραφο (αρ.πρωτ. 159637/15839) της ΔΤΕ/ΠΕΙ Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο 
κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 117880/11107/02-09-2020 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα 
δικαιολογητικά.  

συγκεντρωθήκαμε την 15-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι/Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την 
κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των 
δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 
με τα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας διακήρυξης. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα 

''ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ''. 

 
                               
                          
 

  

Ιωάννινα    15-09-2020 
 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1591/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 του από 15-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς 
τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 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. 139088/4543/13-09-2019 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 2018-2020»» για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην 
περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με τον Φ.Π.Α. 

6. Την αριθμ. 20/1248/07-08-2020 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. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός 
οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 
€ 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. 9697/04-08-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
139088/4543/04-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/175/10-12-2019 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 
«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 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 21/1362/14-08-2020 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 13-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12027/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2266/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 11-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση προ 
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  58,62%. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 
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. 92017 για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή 
προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «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 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 26.429,02 € (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  58,62%. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚO 

 

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

 

«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο 

Κουτσελιού»  

 

προϋπολογισμού 79.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις  11-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., αναπληρωτής προέδρου 

2. Χαρίκλεια Γούνη, Λοιποί ΠΕ στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Κωνσταντίνος Καλογήρου, Λοιποί ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

 

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

21/1362/14-8-2020 (ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) 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 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007181190 2020-08-13). 

Η 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 92017. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

3. ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

4. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 

6. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

7. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 

8. Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 

 

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 καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη 

μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

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

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1. 164853 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
26.429,02 58,62% 

2. 164579 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 30.657,91 52,00% 

3. 164973 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 31.229,50 51,11% 

4. 164987 Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 32.728,61 48,76% 

5. 164902 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

33.212,73 48,00% 

6. 164878 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 34.495,31 45,99% 

7. 164896 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 34.732,21 45,62% 

8. 164911 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

35.370,92 44,62% 

 

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 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.  

Η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες οκτώ (8) εγγυητικές επιστολές και διαπίστωσε την 

εγκυρότητά τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-122- 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1. 164853 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
26.429,02 58,62 

2. 164579 ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 30.657,91 52,00 

3. 164973 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 31.229,50 51,11 

4. 164987 Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. 32.728,61 48,76 

5. 164902 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

33.212,73 48,00 

6. 164878 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 34.495,31 45,99 

7. 164896 Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 34.732,21 45,62 

8. 164911 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
35.370,92 44,62 

 

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

«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο 

Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα 

με τον Πίνακα 3, με προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση  58,62%.  

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

Ιωάννινα,  15 Σεπτεμβρίου 2020  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Αν. Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 
 

Ελένη Δημουλά 

 

 
 

          Χαρίκλεια Γούνη  

 

Κωνσταντίνος Καλογήρου 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1593/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».  

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. 10980/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2314/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1. Την ανάγκη προστασίας των εδαφικών επιφανειών από διάβρωση ,μετά τον καθαρισμό των πρανών σε πολλά 

σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου για να αναπτυχθεί βλάστηση θα 

χρησιμοποιήσουμε Υδροσπορά που εφαρμόζεται σε ασταθείς ,κεκλιμένες και δυσπρόσιτες επιφάνειες. Πρώτα 

θα  καλύψουμε τις επιφάνειες  με γεωύφασμα και θα χρησιμοποιήσουμε την Υδραυλική υδροσπορά , στη οποία 

τα υλικά επικάλυψης (μίγμα σπόρων ,λίπασμα και άλλα βοηθητικά προϊόντα) ,τοποθετούνται εντός του 

μίγματος και εκτοξεύονται από ειδικό μηχάνημα σε όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα .  

2. Την  με  αριθμ. 115568/3769/31/08/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022.» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή 

κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε 

χωμάτινα εδάφη» ΕΡΓΟ:  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022.» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων 
σε χωμάτινα εδάφη», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη χρήσης υδραυλικής 
υδροσποράς, μετά τον καθαρισμό των πρανών, σε πολλά σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την προστασία των εδαφικών επιφανειών από διάβρωση και την ανάπτυξη της 
βλάστησης, με κάλυψη των επιφανειών με γεωύφασμα στην οποία τα υλικά επικάλυψης (μίγμα σπόρων, 
λίπασμα και άλλα βοηθητικά προϊόντα)  τοποθετούνται εντός του μίγματος και εκτοξεύονται ομοιόμορφα, 
από ειδικό μηχάνημα, σε όλη την επιφάνεια. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1594/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του πρώην Αεροπορικού Αποσπάσματος 
Ιωαννίνων (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 
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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, 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. 10655/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2315/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1.  Το  από 30-7-2020 έγγραφο της Μονάδος Υποστήριξης FOB Aktion για την βοήθεια της Περιφέρειας στον 

καθαρισμό του χώρου όπου υπάρχουν ο μετεωρολογικός σταθμός Πολιτικής αεροπορίας άλλων κτηρίων και 

δυο αεροπλάνων που υπάρχουν σαν εκθέματα, και μετά από  αυτοψία  υπαλλήλου της υπηρεσίας  μας  

διαπιστώθηκε ότι ο χώρος έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων , τα οποία πρέπει, να κοπούν 

και να  απομακρυνθούν.. Επίσης πρέπει να γίνει κοπή των χόρτων τα οποία είναι ξερά και επικίνδυνα για 

πυρκαγιά .  

2. Την  με  αριθμ. : 112204/3643/24/08/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-20221» Υποέργο: «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του 

πρώην Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων» (παροχή υπηρεσιών)  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης του υποέργου : «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του πρώην 

Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων» (παροχή υπηρεσιών) ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-20221» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2021» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του πρώην 
Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων» (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται άμεση 
και επιτακτική η ανάγκη κοπής των δέντρων και θάμνων, και των ξερών χόρτων επικίνδυνων για 
πυρκαγιά, που βρίσκονται στον χώρο του πρώην Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1595/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 42ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ 
Ιωαννίνων», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΑ I. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-01-2021. 

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11815/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2270/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«…. Με την σχετική αίτησή του ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης 

της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν. Σχετικά σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000,00 € και το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007. 2. Ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΑ I. 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.». 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 28.225,80 € χωρίς 

το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 16-07-2019. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

λήγει την 16-05-2020. 5. Με την από 15-04-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση 

παράτασης περαίωσης εργασιών μέχρι 16-10-2020, (αρ. αποφ. Ο.Ε. 11/609/30.04.2020 ΑΔΑ:ΩΘΕΝ7Λ9-8ΡΘ) 

6. Με την από 15-09-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση 3μηνης παράτασης περαίωσης εργασιών 

μέχρι 16-01-2021. 7. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς 

έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 70% της σύμβασης και απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ 

μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 16-01-2021 με δικαίωμα 

αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», 
αναδόχου «ΙΩΑΝΝΑ I. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-01-2021, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1596/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά», μέχρι την 16-11-2020. 

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 
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11829/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2273/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… ► Σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της  

υπηρεσιών του υποέργου : «Προμήθεια υλικών  για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο Ανθοχώρι –Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», προϋπολογισμού   24.800,00€, με Φ.Π.Α., σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο : «Αποκατάσταση – 

καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16.  
► Σας επισυνάπτουμε το από 15-09-2020, αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 

► Επιπλέον σας αποστέλλουμε το από 17-09-2019 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, όπως συντάχθηκε από 

την οριζόμενη επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η.  και σας παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες. …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 17-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα την  17η   του μηνός  Σεπτεμβρίου   του έτους 2020 οι κάτωθι :  

1.  Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2.  Κωνσταντίνος Έξαρχος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3.  Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Την υπ’ αριθ. 101832/9591/31-07-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.) που οριστήκαμε ως επιτροπή 

τακτικών μελών για την παραλαβή της προμήθειας υλικών  για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανθοχώρι –Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά. 

3. Την υπ’ αριθ. 17/1055/08-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Η., περί έγκρισης δαπάνης και  διάθεσης πίστωσης της εν λόγω προμήθειας.  

4. Την υπ’ αριθ. 93052/8742/16-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης της απευθείας 

ανάθεση  για την υλοποίηση  της προμήθειας του θέματος. 

5. Την από  16-07-2020 υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου 

εταιρείας: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 

6. Το από 15-09-2020, με αριθ. πρωτ. 1255545/11829 αίτημα του αναδόχου: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 

 

Και επειδή 

 Το γεγονός ότι η υπήρξε αναμονή για την διέλευση από την τοπική Δημοτική Ενότητα του δικτύου ύδρευσης 

(αποκατάσταση υπάρχοντος υπόγειου τμήματος) στο τμήμα της οδού όπου απαιτούνται τα υλικά για την 

διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.   
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Κατόπιν των παραπάνω :  

Εισηγούμαστε 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της : «Προμήθεια υλικών  για την άμεση διευθέτηση ομβρίων 

στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανθοχώρι –Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», που προβλέπονταν στις 16-09-2020 

μέχρι την 16-11-2020 (ίση δηλαδή με τον αρχικό συμβατικό χρόνο των 02 μηνών που είχε δοθεί, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 206 Ν. 4412/16).  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

 

………………………………………………………………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 16-11-2020, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών 
του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών  για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανθοχώρι –Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», βάσει της από 16-07-2019 σύμβασης, και σύμφωνα με 
το από 17-09-2020 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής Παραλαβής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1597/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων της 
διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ασφαλιστική κάλυψη των 
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 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.  
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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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5504/15-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2236/15-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ► Σχετικά με την Ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, υπάρχει σχετική σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. ως 

ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.,  η οποία λήγει την 

31-12-2020. 

● Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως: 

α) Εγκρίνετε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συμφερότερης προσφοράς για την 

ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-

2021. 

β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 25.000,00 €, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2020  Ε.Φ. : 071 και Κ.Α.Ε. : 9459 καθώς επίσης το σχέδιο της 

διακήρυξης, για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού όπως συντάχθηκε από το τμήμα Προμηθειών και σας 

παρακαλούμε για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 

► Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 

του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ως 

ακολούθως: 

1. Νικήτας Κεραμίδας, Προϊστάμενος του τμήματος ΚΤΕΟ της  Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 

Ιωαννίνων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον 

Θεμιστοκλή Δέδε, υπάλληλο της  Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 

(Μ.Υ) με Α΄ βαθμό. 

2. Αντώνιος Παππάς, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας , του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 

(Μ.Υ)  με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Κάκκο, υπάλληλο του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό.  

3. Λεωνίδας Ρίζος, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 

(Μ.Υ)  με Α΄ βαθμό, , με αναπληρωτή του τον Κων/νο Μάντζο, υπάλληλο της  Αυτοτελούς Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ οδηγών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό. 

Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: 

α) Αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των 

προσφερόντων  ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχουν και 

αξιολογούν τις προσφορές, δ) εισηγούνται 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, ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης και στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και 

της έκπτωσης του αναδόχου.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, 
προϋπολογισμού € 25.000,00  

και εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 25.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2020 για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.   
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των προς ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και 
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2021 έως 31-12-2021, για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, για υλικές ζημιές, για 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους και φωτιά (Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις-Απεργίες, 
Πολιτικές Ταραχές) και μόνο για τα Ε.Ι.Χ., πλήρη οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων (παρμπρίζ – τζάμια 
πορτών κ.λπ.) και κάλυψη φροντίδας ατυχήματος, όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα Παραρτήματά της και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5504/15-09-2020 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη του αναδόχου 
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, και ορίζει 
τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

1. Νικήτας Κεραμίδας, Προϊστάμενος του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον 
Θεμιστοκλή Δέδε, υπάλληλο της  Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 
(Μ.Υ) με Α΄ βαθμό. 

2. Αντώνιος Παππάς, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 
(Μ.Υ)  με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Κάκκο, υπάλληλο του τμήματος ΚΤΕΟ της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό.  

3. Λεωνίδας Ρίζος, υπάλληλος της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 
(Μ.Υ)  με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Κων/νο Μάντζο, υπάλληλο της  Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου ΔΕ οδηγών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό. 

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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1598/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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. 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. 4687/17-
09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2268/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση 
υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000013)», για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπ/σμός € 

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινόμενων 

οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στην περιοχή ΄΄Μακρυχώραφο΄΄της 

Τ.Κ. Σαλονίκης του Δήμου Σουλίου   

10.186,36 124925/4060/15-09-2020 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στην περιοχή ΄΄Χοιρονήσι΄΄της Τ.Κ. 

Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας  

19.897,18 124921/4059/15-09-2020 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στην περιοχή ΄΄Κλιματσίδες΄΄της Τ.Κ 

Καστρίτσας του Δήμου Ιωαννιτών  

3.926,29 124930/4061/15-09-2020 

ΣΥΝΟΛΟ 34.009,83  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1599/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 46ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τον αυτοματισμό αντλιοστασίου άρδευσης 
Αμμουδιάς του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα». 

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, 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 τις διατάξεις του N. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α'/14-8-
1976), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7684/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2328/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 116248/3803/01-09-2020 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων 

οργάνων, β) τη σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η. και γ) τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Πρακτικό 6ο/11-09-2020), σύμφωνα με το Νόμο υπ΄ αρ. 4961 άρθρο 2 &2 και 

εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.658,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τον αυτοματισμό αντλιοστασίου 

άρδευσης Αμμουδιάς του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα», 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»…». 

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, 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 3.658,00 € συμπεριλαμβανομένου 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 υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τον αυτοματισμό αντλιοστασίου άρδευσης 
Αμμουδιάς του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, 
Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει 
και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 6ο/11-09-2020 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 
του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1600/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 47ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Χρυσοβίτσας (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) καθώς και τις διατάξεις του N. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α'/14-8-
1976), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8312/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2329/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 126808/4128/17-09-2020 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων 

οργάνων, β) τη σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η. και γ) τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Πρακτικό 6ο/11-09-2020), σύμφωνα με το Νόμο υπ΄ αρ. 4961 άρθρο 2 &2 και 

εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Χρυσοβίτσας (προμήθεια 

υλικών)», 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»…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου 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 «Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)», 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 6ο/11-09-2020 
Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1601/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 48ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών 
των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 

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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 22/1410/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 200,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την 
κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης στον τοπικό τύπο, της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 
ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη ΔΑΟΚ Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των 
αιγοπροβάτων. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8215/16-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2253/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ.   : Την αρ. πρωτ. 52261/4126/07-05-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Η. 

Η Δ/νση  Διοίκησης /Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας  Ηπείρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1.  του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 και του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ.Α΄/19-08-2018), όπως 

ισχύουν, 

2. του  Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010), την υπ’ 

αριθμ.πρωτ.:202855/27-12-2016 (ΑΔΑ:62Ν3ΟΡ1Γ-ΓΤΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την «Τροποποίηση του 

Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 4400/τ.Β΄/30-12-2016 και την 

υπ΄αριθμ.πρωτ.:163473/24-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΞΞΗΟΡ1Γ-77Α) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την «Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας 

Ηπείρου» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3878/τ.β΄/03-11-2017. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 147/23079/22-01-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών 

μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της 

Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις 

Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για 

την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και 

εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων 

επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2020.». 

4. Την υπ΄ αριθ. 7/15-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΓ27Μ9-ΔΜΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με 

θέμα : «Πρόσληψη ενός (1) εργαζομένου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 

αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
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Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που δραστηριοποιείται στην εφαρμογή του Προγράμματος των 

Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών». 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της δαπάνης που αφορά στο μισθολογικό κόστος που προκύπτει από την πρόσληψη ενός (1) 

εργαζομένου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος 

Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων που δραστηριοποιείται  στην εφαρμογή του Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών 

Εγκεφαλοπαθειών. Πρόκειται για τη δαπάνη ποσού 5700,00€ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2020 Ε.Φ. 292 και ΚΑΕ 94590.01.000.01. Η δαπάνη ποσού 

16900,00€ για το οικ. Έτος 2021 θα προβλεφθεί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

έτους 2021…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 5.700,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 292 και ΚΑΕ 94590.01.000.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, καθώς και την 
δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 (πολυετής 
δέσμευση πίστωσης), για ποσό € 16.900,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, για τις 
ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1602/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 49ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/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.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
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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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8015/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2272/17-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Σας  γνωρίζουμε  ότι  η   Καραγιάννη  Νικολαΐδα του Δημητρίου , σπουδάστρια   του  Τμήματος  Κοινωνικής  

Εργασίας του  Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου ,   κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας   την  09- 09  2020  

αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική της   άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 

01 –10– 2020 έως  31 –03 -2021     για την  απόκτηση  του πτυχίου της    .  Η ενδιαφερόμενη     προσκόμισε  

την  με  αριθμ.  πρωτ . 4004/   08 – 9- 2020  βεβαίωση  σπουδών  του  Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου 

( ΕΛΜΕΠΑ)    .  Με την   αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή  απόφαση των  

Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας , Έρευνας  & 

Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 10 )  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  

άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων . Η δαπάνη  για  την  πρακτική  άσκηση  της    ανωτέρω  

αναφερομένης    σπουδάστριας  ανέρχεται  στο  ποσό  #  1.056,48 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για 

την  κάλυψη  των   αμοιβής  τους, για τα προαναφερόμενα  χρονικά  διάστημα αντίστοιχα  από ( ήτοι  μηνιαία 

δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  

Περιφέρειας . Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  , εισηγούμαστε  την  έγκριση  και τη διάθεση  πίστωσης  για  τα  έτη  

2020  και  2021 , όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της Καραγιάννη Νικολαΐδας του Δημητρίου, σπουδάστριας του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού  Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 01-10-
2020 έως 31-03-2021 για την απόκτηση του πτυχίου της και 

Για την κάλυψη της αμοιβής της ανωτέρω φοιτήτριας, για το χρονικό διάστημα από 01-10-2020 έως 31-
03-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς ποσού 60,66 € (ήτοι 
μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 558,57 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 για ποσό € 558,57 (πολυετής δέσμευση 
υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

ΚΑΕ ΕΤΟΣ 2020 (μήνες Οκτώβριος - Δεκέμβριος) ΕΤΟΣ 2021 (μήνες Ιανουάριος – Μάρτιος) 

0385 176, 08 Χ 3  = 528,24 176, 08 Χ 3  = 528,24 

0291 10,11 Χ 3  =  30,33 10,11 Χ 3  =  30,33 

ΣΥΝΟΛΟ 186,19  Χ 6= 558,57 186,19  Χ 6= 558,57 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1604/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Πολωνών δημοσιογράφων 
και επιχειρηματιών, που θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρηματίες και 
παραγωγούς της περιοχής, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο. 

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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-147- 

 

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. 
1084/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2301/21-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Κατά το προσεχές διάστημα θα επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 Πολωνούς 

δημοσιογράφους και επιχειρηματίες που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς 

της περιοχής μας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επαφών που είχαν γίνει κατά την έκθεση 

GreckaPanorama 2019 στη Βαρσοβία και στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετάσχει διά ζώσης ή 

διαδικτυακά.  

Για την αποστολή θα απαιτηθούν: 

 Αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές από και προς τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο «Μακεδονία»).  

 4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα. 

 Μετακινήσεις στην Άρτα, την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. 

 5 γεύματα και 5 δείπνα.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 18.600,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP Πολωνών δημοσιογράφων και 

επιχειρηματιών έτους 2020». .…».  

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η 
εκδήλωση φιλοξενίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους 
δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί, με την επιφύλαξη της 
κατάστασης της πανδημίας και της πραγματοποίησης της εκδήλωσης φιλοξενίας υπό την 
αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας, από την Περιφέρεια Ηπείρου, ομάδας 20 Πολωνών 
δημοσιογράφων και επιχειρηματιών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με 
επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής μας, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν γίνει 
κατά την έκθεση GreckaPanorama 2019 στη Βαρσοβία, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.600,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών  
φιλοξενίας (αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές από και προς τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο 
«Μακεδονία», 4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα, μετακινήσεις στην 
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα και πέντε (5) γεύματα και δείπνα), καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων 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 «Διοργάνωση FAM TRIP Πολωνών 
δημοσιογράφων και επιχειρηματιών έτους 2020». 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές 
επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων φιλοξενίας, λόγω του κινδύνου διασποράς 
του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν 
υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία,  ενώ επιπλέον τόνισε και πάλι ότι τα ποσά 
που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, 
αποστολές κλπ, είναι υπέρογκα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1605/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 τη φιλοξενία 20 Ελλήνων δημοσιογράφων 
τουριστικού ρεπορτάζ και γαστρονομικών οδηγών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε 
εκδηλώσεις παρουσίασης της τοπικής γαστρονομίας και θα πραγματοποιήσουν 
γυρίσματα με αξιοθέατα της Ηπείρου, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην 
Ήπειρο. 

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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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. 
1086/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2302/21-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Κατά το προσεχές διάστημα (24-28/9/2020) θα επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 Έλληνες 

δημοσιογράφους τουριστικού ρεπορτάζ και γαστρονομικών οδηγών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις 

παρουσίασης της τοπικής γαστρονομίας και θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα με αξιοθέατα της Ηπείρου.   Για 

την αποστολή θα απαιτηθούν: 

 4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα. 

 Μετακινήσεις εντός Ηπείρου. 

 5 γεύματα και 5 δείπνα.  

 Υπαίθριες δραστηριότητες.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 12.400,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP Ελλήνων δημοσιογράφων και 

επιχειρηματιών έτους 2020» .…».  

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η 
εκδήλωση φιλοξενίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους 
δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

7. Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί, με την επιφύλαξη της 
κατάστασης της πανδημίας και της πραγματοποίησης της εκδήλωσης φιλοξενίας υπό την 
αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας ομάδας 20 Ελλήνων δημοσιογράφων τουριστικού 
ρεπορτάζ και γαστρονομικών οδηγών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις παρουσίασης 
της τοπικής γαστρονομίας και θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα με αξιοθέατα της Ηπείρου, κατά 
το προσεχές διάστημα, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.400,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών 
φιλοξενίας (4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα, μετακινήσεις εντός 
Ηπείρου, (5) γεύματα και δείπνα, Υπαίθριες δραστηριότητες),  καθώς  και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων 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 «Διοργάνωση FAM TRIP Ελλήνων 
δημοσιογράφων και επιχειρηματιών έτους 2020». 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές 
επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων φιλοξενίας, λόγω του κινδύνου διασποράς 
του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν 
υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία,  ενώ επιπλέον τόνισε και πάλι ότι τα ποσά 
που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, 
αποστολές κλπ, είναι υπέρογκα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1606/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην προωθητική δράση # I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών. 

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. 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 αριθμ. πρωτ. 
1092/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2303/21-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην προωθητική δράση # I 
love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η 
εκδήλωση φιλοξενίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους 
δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί, με την επιφύλαξη της 
κατάστασης της πανδημίας και της πραγματοποίησης της εκδήλωσης φιλοξενίας υπό την 
αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.998,00,00 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 της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην προωθητική 
δράση # I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
«100 αξέχαστες εμπειρίες σε 100 Ελληνικούς προορισμούς», που θα έχει ως στόχο την 
παρουσίαση της Ελλάδας ως πολύ-θεματικού προορισμού με εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα 
σε διευρυμένο και ποικιλόμορφο κοινό, μέσω μίας εξειδικευμένης και μοναδικής εμπειρίας, 
ανάλογα με την ομάδα-στόχο του κάθε blogger, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1092/17-09-2020 
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετάσχει και για το 2020 στην προωθητική δράση του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω 

Χωρών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «100 αξέχαστες εμπειρίες σε 100 Ελληνικούς προορισμούς». Μετά από 

πρόταση του ΕΟΤ θα διοργανωθεί ένα ταξίδι εξοικείωσης στην Πρέβεζα. Στόχος της δράσης είναι η παρουσίαση 

της Ελλάδας ως πολύ-θεματικού προορισμού με εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα σε διευρυμένο και ποικιλόμορφο 

κοινό, μέσω μίας εξειδικευμένης και μοναδικής εμπειρίας, ανάλογα με την ομάδα-στόχο του κάθε blogger. Η δράση 

έχει σκοπό να πολλαπλασιάσει τους θετικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης (influencers) για την Ελλάδα, ενώ το 

υλικό τους θα αναρτηθεί στο προσωπικό τους ιστολόγιο και στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για την 

υποστήριξη της δράσης www.Ilovegriekenland.nl. Για την Πρέβεζα, έχουν επιλεχθεί 3 Βέλγοι bloggers και 

δημοσιογράφοι με 15.520 μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως στο online περιοδικό Motorboot.com, το οποίο 

απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και στο στοχευμένο κοινό που αγαπά τον θαλάσσιο τουρισμό και την 

ιστιοπλοΐα. 

Οι δαπάνες θα περιλαμβάνουν 4 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, δημιουργία προγράμματος για την 

ολοκληρωμένη τουριστική παρουσίαση του προορισμού, μεταφορά και διοργάνωση περιπατητικών διαδρομών και 

υπαίθριων δραστηριοτήτων στον Αχέροντα.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις παραπάνω δαπάνες, συνολικού ποσού 7.998,00 € και θα βαρύνουν τις πιστώσεις της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

http://www.ilovegriekenland.nl/
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της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην προωθητική δράση # 

I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών έτους 2020»..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές 
επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων φιλοξενίας, λόγω του κινδύνου διασποράς 
του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν 
υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία,  ενώ επιπλέον τόνισε και πάλι ότι τα ποσά 
που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, 
αποστολές κλπ, είναι υπέρογκα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1609/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 τη φιλοξενία 20 Κύπριων επιχειρηματιών του 
τουριστικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Β2Β 
συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι 
εξοικείωσης) στην Ήπειρο. 

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 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1079/16-09-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2306/21-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Κατά το 2ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου θα 

επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 Κύπριους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα και του 

τομέα των τροφίμων για να πραγματοποιήσει Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής 

μας. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 22.320,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP Κυπρίων επιχειρηματιών 

έτους 2020»…».  

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η εκδήλωση 
φιλοξενίας πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας υγείας και υπό 
την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι συμφωνεί, με την επιφύλαξη της 
κατάστασης της πανδημίας και της πραγματοποίησης της εκδήλωσης φιλοξενίας υπό την αυστηρή 
τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας, από την Περιφέρεια Ηπείρου, ομάδας 20 Κύπριων 
επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, που θα επισκεφθούν την περιοχή της 
Ηπείρου, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης), κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, 
για να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής μας, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 22.320,00 € 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 
«Διοργάνωση FAM TRIP Κυπρίων επιχειρηματιών έτους 2020». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για 
τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων φιλοξενίας, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, 
επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη 
για τη δημόσια υγεία,  ενώ επιπλέον τόνισε και πάλι ότι τα ποσά που διατίθενται για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ, είναι υπέρογκα.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1610/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης 
νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2020, για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 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.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2910/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2309/21-09-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται τα εξής: «…Για την ενημέρωση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού στην Πολεοδομική Νομοθεσία και στη συνέχεια την εξυπηρέτηση των πολιτών θεωρούμε 

απαραίτητη την ετήσια συνδρομή σε εταιρεία παροχής μηνιαίας ενημέρωσης Νομοθεσίας με μηνιαία αποστολή 

ενός DVD και εννέα (9) αδειών χρήσης. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 753.92 ευρώ και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού (ειδικός φορέας 072 και ΚΑΕ 0873).Π.Ε. Ιωαννίνων...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 753,92 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2020, για την ετήσια συνδρομή  έτους 2020, σε εταιρεία παροχής 
μηνιαίας ενημέρωσης Νομοθεσίας, με μηνιαία αποστολή ενός DVD και εννέα (9) αδειών χρήσης για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ενημέρωση του προσωπικού και στη συνέχεια την εξυπηρέτηση των πολιτών και εγκρίνει την ανάθεση 
της παροχής των υπηρεσιών στην εταιρεία «Δομική Ενημέρωση Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική 
Εταιρεία», Ζαΐμη 1 & Στουρνάρη, 10882 Αθήνα, με ποσό προσφοράς € 753,92 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
από 21-09-2020 προσφορά της, σε απάντηση της από 20-08-2020 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής 
προσφοράς της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1611/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 58ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικού back office». 

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. 12189/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2321/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ.  126806/4127  από   17-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  16.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000000 και τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Προμήθεια υλικού back office». 

Και Επειδή Παρατηρείται αυξημένη προσέλευση πολιτών σε πολλές υπηρεσίες της Περιφερείας Ηπείρου, 

ειδικά εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένη με τους ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας (mail κλπ), κατέστη 

απαραίτητο να προμηθευτεί  η  Περιφέρεια Ηπείρου προστατευτικά τύπου  back office για την προστασία από 

την πανδημία, για τα γραφεία που δέχονται το ευρύ κοινό (πρωτόκολλα κλπ)..  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικού back office», 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000, προϋπολογισμού: 16.800,00€ 

(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 16.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικού back office», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι αφορά στην προμήθεια προστατευτικών τύπου back office για την προστασία από την πανδημία, για 
τα γραφεία που δέχονται το ευρύ κοινό (πρωτόκολλα κλπ), δεδομένου ότι παρατηρείται αυξημένη 
προσέλευση πολιτών σε πολλές υπηρεσίες της Περιφέρειας και ειδικά  εκείνων που δεν έχουν εξοικείωση 
με τους ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας (mail κλπ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1612/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 59ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων (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. 12217/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2326/22-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη:… 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ». 

6. Την υπ’ αριθ. 129254/4203/22-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  1.200,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 21-09-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Απεντόμωση ξύλινων 

αντικειμένων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού: 1.200,00€ (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 1.200,00 € 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 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 21-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1613/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 60ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - 
προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω 
Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 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 € 140.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 
(Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)». 

8. Την αριθμ. 14/797/05-06-2020 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 «Συντήρηση - προστασία πρανών 
(τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - 
όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1136/29-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 936/29-05-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 1136 και αρ. πρωτ. 1508/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1158 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. 16/960/29-06-2020 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 23-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την αριθμ. 20/1266/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90929, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία 
πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – 
Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατοστά 
επί τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό 57.816,98 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη 71.693,06 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2044/15-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2242/15-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 10-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατοστά επί 
τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό 57.816,98 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
71.693,06 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90929, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος 
αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. 
Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 
(Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 112.903,22 € και συνολικής 
δαπάνης € 140.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα 
οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό 
57.816,98 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 71.693,06 € με ΦΠΑ,  
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σύμφωνα με το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 20/1266/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 10-09-2020 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 «ΚΑΤΕΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 71.693,06 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.008 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 1136 και αρ. πρωτ. 1508/28-04-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1158 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-167- 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω 
Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος-όρια Ν. Καρδίτσας)».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 10.09.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Γεώργιος Μισηρλής, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Κατσιμπόκης, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος, και 

3. Χρήστος Μαυροπάνος, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 16/960/29.06.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 20/1266/07.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 24.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 
- προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-
Ξηρόκαμπος-όρια Ν. Καρδίτσας)» προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και εβδομήντα 
εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.816,98 € και 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 71.693,06 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1893/14.08.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1266/07.08.2020 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. 1976/26.08.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 
ανάδοχο κ. Παναγιώτη Κατέρο καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 03.09.2020 αίτηση του κ. Παναγιώτη Κατέρου (προσωρινού αναδόχου) με την οποία 
κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των 
δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (48,79 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 57.816,98 € 
και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 71.693,06 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 24.07.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 10.09.2020 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Γεώργιος Μισηρλής 
   
 2. Μιχάλης Κατσιμπόκης 
   
 3. Χρήστος Μαυροπάνος 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1614/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 61ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ 
Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 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/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-169- 

 

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 € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων χρηματοδοτούμενων 
από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ 
Άρτας για το έτος 2020». 

8. Την αριθμ. 18/1110/17-07-2020 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 «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», 
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. 
1557/09-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 929/09-07-2020 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01 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 1140 και αρ. πρωτ. 1512/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1162 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. 20/1306/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 04-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 04-08-2020, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», 
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. 
071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και 
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις 
εκατό (48,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 38.480,00 με ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2132/11-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2219/11-09-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
10-09-2020 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.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) στις 
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη € 38.480,00 με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 10-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», 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. 071.9779.01.004.01 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 
04-08-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για 
το έτος 2020», 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. 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020, 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
31.032,26 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 38.480,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 04-08-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1306/07-08-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 10-09-2020 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 € 38.480,00 με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.004.01 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 1140 
και αρ. πρωτ. 1512/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1162 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 

«Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020»  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 10.09.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 900 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.TT  

1780/03.08.2020 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. 20/1306/07.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 04.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση 

στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020» 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 οκτώ επί τοις 

εκατό (48,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.032,26 € χωρίς 

Φ.Π.Α. και 38.480,00 € με ΦΠΑ. 

2. Το αρ. πρωτ. 1898/24.08.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1306/07.08.2020 

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. 2000/31.08.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1306/07.08.2020 

απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

5. Την από 07.09.2020 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 οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 31.032,26 € χωρίς Φ.Π.Α. και 38.480,00 € με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 04.08.2020  πρακτικού δημοπρασίας. 

  
 Άρτα, 10.09.2020 
 Η Επιτροπή 
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Μαρία Βασιλειάδη 
   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1615/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 62ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ 
Άρτας για το έτος 2018», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2158/17-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2269/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  «…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 15.09.2020 αίτηση του αναδόχου του 

έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31.12.2020, λόγω καθυστερήσεων εξαιτίας 

των επιπτώσεων του ιού covid19.Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα τελών αδειών κυκλοφορίας και 

μεταβίβασης αυτοκινήτων έτους 2020 και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 27.600,00 € με ΦΠΑ. 

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 31.05.2019 και η αρχική προθεσμία είναι η 30.09.2020.Η Υπηρεσία 

μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31.12.2020 για τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.….». 

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. 
Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 
2018», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1616/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 63ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση καταστραφέντος 
αναχώματος στη θέση “Χατς” της λιμνοθάλασσας Λογαρού, επείγουσας εργασίας λόγω 
κινδύνου διαφυγής ψαριών». 

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. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2120/15-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2240/15-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 121820/3970/09.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 5.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 –  

2016 (π.κ.2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

καταστραφέντος αναχώματος στη θέση “Χατς” της λιμνοθάλασσας Λογαρού, επείγουσας εργασίας λόγω 

κινδύνου διαφυγής ψαριών»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή 

του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία 

το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται η αποκατάσταση του αναχώματος της λιμνοθάλασσας Λογαρού στη 

θέση “Χατς”. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται η ενίσχυση του αναχώματος με τα φερτά υλικά και τις προσχώσεις της τάφρου 

Ψαθοτοπίου Απομέρου Μύτικα. 

Ο καθαρισμός θα γίνει με ερπυστριοφόρο υδραυλικό περιστρεφόμενο εκσκαφέα μήκους βραχίονα μέχρι 22 

μέτρα και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται στο ανάχωμα για την ενίσχυσή του. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα 

γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 5.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2014 –  2016 (π.κ.2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση καταστραφέντος 
αναχώματος στη θέση “Χατς” της λιμνοθάλασσας Λογαρού, επείγουσας εργασίας λόγω 
κινδύνου διαφυγής ψαριών», εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου, με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα 
έργου, και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. 

Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση του αναχώματος της 
λιμνοθάλασσας Λογαρού στη θέση “Χατς”, και ενίσχυσης του αναχώματος με τα φερτά υλικά και 
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τις προσχώσεις της τάφρου Ψαθοτοπίου Απομέρου Μύτικα. Ο καθαρισμός θα γίνει με 
ερπυστριοφόρο υδραυλικό περιστρεφόμενο εκσκαφέα, με μήκος βραχίονα μέχρι 22 μέτρα και 
τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται στο ανάχωμα για την ενίσχυσή του.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1617/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 64ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του αναχώματος μεταξύ 
των στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’ στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, επείγουσα 
εργασία». 

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. 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2207/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2284/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 125119/4067/15.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 6.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 –  

2016 (π.κ.2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του 

αναχώματος μεταξύ των στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’ στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, επείγουσα 

εργασία»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών 

Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται η αποκατάσταση του αναχώματος της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό στη 

θέση μεταξύ των στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται η ενίσχυση του αναχώματος με τα φερτά υλικά και τις προσχώσεις της 

περιμετρικής τάφρου διαχείμασης. 

Ο καθαρισμός θα γίνει με ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο μηχανικό  εκσκαφέα μήκους βραχίονα μέχρι 22 

μέτρα και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται στο ανάχωμα για την ενίσχυσή του. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα 

γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 6.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 2014 –  2016 (π.κ.2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του αναχώματος μεταξύ των 
στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’ στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, επείγουσα εργασία», εργασίες 
οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της έλευσης της 
χειμερινής περιόδου, με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, και με επιμέτρηση των εργασιών, 
σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. 

Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση του αναχώματος της 
λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό στη θέση μεταξύ των στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’, και ενίσχυσης 
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του αναχώματος με τα φερτά υλικά και τις προσχώσεις της περιμετρικής τάφρου διαχείμασης. 
Ο καθαρισμός θα γίνει με ερπυστριοφόρο υδραυλικό περιστρεφόμενο εκσκαφέα, με μήκος 
βραχίονα μέχρι 22 μέτρα και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται στο 
ανάχωμα για την ενίσχυσή του. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1618/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 65ο 

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

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, 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3623/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2327/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και 
Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση 
των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα 
από έρευνα αγοράς, 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 άμεσες 
και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών 
και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη επισκευής-συντήρησης (εργασία) των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
250,00 0869 

2 
Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, κ.λ.π.) για  τις ανάγκες  των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
300,00 1699 

3 

Δαπάνη για  αναπαραγωγή  βιβλίων  θεωρητικής εξέτασης έκδοσης  ειδικής 

άδειας οδηγών ταξί για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Π.Ε. Άρτας. 

300,00 0843 

4 
Δαπάνη επισκευής-συντήρησης (εργασία) των υδραυλικών  εγκαταστάσεων  

των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
160,00 0851 

5 
Δαπάνη για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών  οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021. 
10.000,00 0899 

6 

Δαπάνη για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της 

Π.Ε. Άρτας, της Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του 

ΚΕΣΥ Νομού Άρτας, καθώς και συντήρηση  κλιματιστικών μονάδων (αντλιών 

θερμότητας)  στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και στη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 

4.000,00 0869 

7 
Δαπάνη για προμήθεια κλειδαριών (αντικατάσταση σε εσωτερικές πόρτες) για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 
170,00 1699 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1619/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 66ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 

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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3623/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2327/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση «δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για  την ετήσια διακίνηση  

επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης  

Νομού Άρτας,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα από πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς κάθε ενδιαφερόμενο,  σε βάρος των πιστώσεων  Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:0829  του προϋπολογισμού της Π.Ε. 

Άρτας  ποσό 0,01€ για οικ. έτος 2020  και  ποσό πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για το οικ. έτος  2021..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, για το έτος 2021, 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόμενο, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0829, σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020, για ποσό 0,01 € καθώς και τη δέσμευση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικονομικού έτους 2021 (πολυετής δέσμευση 
υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145 Α΄), για ποσό 5.000,00 € 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1620/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 67ο 

Έγκριση της αριθμ. 3528/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση 
απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)». 

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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3623/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2327/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει προς έγκριση την αριθμ. 3528/11-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα 
«Έγκριση απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης 
(Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 3528/11-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του 
διενεργούμενου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα 
τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)», το κείμενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«… 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση     : Πλ. Εθν. Αντίστασης 

Ταχ.Κώδικας   :  47132 
FAX                 :  2681072285 
Πληροφορίες  :  Α. Κολιού                                                
Τηλέφωνο      :  2681361030 

                 Άρτα  11 Σεπτεμβρίου 2020 
                 Αριθμ. Πρωτ.: 3528 
 
 
           
             

         
 

 
 

 

   ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με 
δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), και ιδιαιτέρως του άρθρου 159 
«Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 
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2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το 
άρθρο 5. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/ Α/1010), 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 15, της αριθμ. 56902/215/19.05.2017 απόφασης του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017).  

5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της αρ. 56902/215/19-5-2017 απόφασης του Υπ. Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/Β/2017).  

6. 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 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

8. Την αριθμ. πρωτ. 2796/07-08-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) 
με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949). 

9. Το από 11-09-2020 αίτημα ανάκλησης της υποβληθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα 

«ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για τον αναγραφόμενο σε αυτό λόγο. 

10. Την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενέργεια της υπηρεσίας μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό του αιτούντος οικονομικού φορέα, δεδομένου ότι η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει την 12-09-2020 και ώρα 15:00. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Εγκρίνουμε την απόσυρση της υποβληθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΧΟΥΛΙΑΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», προκειμένου να την επανυποβάλλει ηλεκτρονικά, εκ νέου,  στο ορθό. 
 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
 
                                                                                   Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 
 
                                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
        

    ………». 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1621/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 68ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € με 
Φ.Π.Α. (ήτοι: ποσό 18.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια (1) καινούργιου επιβατικού 
αυτοκίνητου, τύπου SUV, πέντε (5)  θέσεων, τετρακίνητου, βενζινοκίνητου,  κυλινδρισμού 
κινητήρα έως 1400 c.m3, και ποσό 25.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) 
καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, 
πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3). 

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. 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 43.000,00 € με ΦΠΑ για την 
προμήθεια δύο (2)  οχημάτων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ.071 ΚΑΕ 9779 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-
Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3623/22-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2327/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων 

αυτού  για την προμήθεια δύο  (2)  καινούργιων οχημάτων  από το ελεύθερο εμπόριο για τις   ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα  τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ήτοι: ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α για την προμήθεια (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV, πέντε (5)  θέσεων, 

τετρακίνητου, βενζινοκίνητου,  κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1400 c.m3., και ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 

(25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α για την προμήθεια ενός  (1)  καινούργιου πετρελαιοκίνητου 

επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 

c.m3) Για την ανωτέρω προμήθεια έχουν εκδοθεί οι Α/Α:1235/αριθ.πρωτ.οικ.1767/18-05-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΠΖ87Λ9-Ε04) και Α/Α:1242/αριθ.πρωτ. οικ.1811/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ6Ρ7Λ9-Υ43) αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 1257 και 1265, αντίστοιχα  σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 

9779 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020. (συνημμένη  η από 22-09-2020 

εισήγηση διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας)..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων 
οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α. (ήτοι: ποσό 18.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια 
(1) καινούργιου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV, πέντε (5) θέσεων, τετρακίνητου, 
βενζινοκίνητου, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 c.m3, και ποσό 25.000,00 € με Φ.Π.Α. για την 
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προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, 
πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3) 

βάσει των αρ. πρωτ. 97983/17.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΓΓΣΟΡ1Γ-ΦΓΠ) και 118311/23.09.2020 (ΑΔΑ: 
97Κ9ΟΡ1Γ-ΙΗΤ) αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 
περί έγκρισης αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, οχημάτων, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. 
Άρτας, και του αριθμ. 16064/07.09.2020 εγγράφου του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας 
Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής». 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ.071 ΚΑΕ 9779, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 
2020, σύμφωνα με την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις  
με Α/Α:1235/αριθ.πρωτ.οικ.1767/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΖ87Λ9-Ε04) και Α/Α:1242/αριθ.πρωτ. 
οικ.1811/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ6Ρ7Λ9-Υ43) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
καταχωρημένες με α/α 1257 και 1265 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της /νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας  

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά 
όχημα, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας (ήτοι: ποσό 18.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια (1) καινούργιου 
επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV, πέντε (5) θέσεων, τετρακίνητου, βενζινοκίνητου, 
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 c.m3, και ποσό 25.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός 
(1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε 
(5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3), με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3623/22-09-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών ανά όχημα, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1623/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 70ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση αποστραγγιστικών τάφρων και προστασία από τον Αμβρακικό στην 
περιοχή του Νεοχωρίου (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. 11869/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2287/18-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.  125762/4089  από  16-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  11.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 

και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 

(π.κ 2013ΕΠ03000016)» Υποέργο: «Αποκατάσταση αποστραγγιστικών τάφρων και προστασία από τον 

Αμβρακικό στην περιοχή του Νεοχωρίου   (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 16-09-2020 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 καθαρισμού στραγγιστικών 

τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Νεοχωρίου και στο σημείο που έρχεται σε επαφή με τον Αμβρακικό. Στο σημείο 

αυτό έχουν επιχωθεί οι τάφροι από φερτά υλικά με αποτέλεσμα το αλμυρό νερό να εισέρχεται σε βόσκιμες 

εκτάσεις και να δημιουργούνται προβλήματα. Θα γίνει καθαρισμός του περιμετρικού αύλακα στράγγισης και 

κατασκευή αναχώματος με τα επί τόπου υλικά, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποκατάσταση αποστραγγιστικών 

τάφρων και προστασία από τον Αμβρακικό στην περιοχή του Νεοχωρίου  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 11.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 11.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
αποστραγγιστικών τάφρων και προστασία από τον Αμβρακικό στην περιοχή του Νεοχωρίου  (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 16-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στα 
όρια του Δ.Δ. Νεοχωρίου και στο σημείο που έρχεται σε επαφή με τον Αμβρακικό, όπου έχουν επιχωθεί 
οι τάφροι από φερτά υλικά με αποτέλεσμα το αλμυρό νερό να εισέρχεται σε βόσκιμες εκτάσεις και να 
δημιουργούνται προβλήματα, οπότε απαιτείται να γίνει καθαρισμός του περιμετρικού αύλακα στράγγισης 
και κατασκευή αναχώματος με τα επί τόπου υλικά, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1624/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 71ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας – Γλυκόριζο (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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-193- 

 

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. 10977/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2313/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Το  από 5-06-2020  έγγραφο  του Δ/ντου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών /Π.Ε Άρτας  κ. Μπακόλα για τα 

προβλήματα που δημιουργούν τα ξερά πλατάνια  πέφτοντας στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Άρτας-Γλυκόριζο  

αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ταχιά εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους  ,έχουμε διαπιστώσει 

μετά από αυτοψία  ότι έχουμε πολλά ξερά πλατάνια στην επαρχιακή οδό Άρτας-Γλυκόριζο. Επειδή τα δένδρα 

αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από τον δρόμο, ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  

έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών στον επαρχιακό δρόμο με αποτέλεσμα  να έχουμε 

μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, προς αποφυγή αυτών των φαινομένων χρειάζεται άμεσα 

η ανάγκη κοπής , απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν του τμήματος της επαρχιακής 

οδού.  

2. Την  με  αριθμ. : 115584/3772/31-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.), με υποέργο : «Κοπή  

ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας-

Γλυκόριζο». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργο «Κοπή  ξερών πλατάνων 

προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας-Γλυκόριζο 

(παροχή υπηρεσιών)».  ΕΡΓΟ: «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό 

Δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000001 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. 
2019ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή  ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας-Γλυκόριζο (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απαιτείται η κοπή, απομάκρυνση και 
καύση των μεγάλων, ξερών, δέντρων πλατάνων, που βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από 
τον δρόμο και έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους και ως εκ τούτου 
υπάρχει κίνδυνος, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, πτώσης αυτών στον επαρχιακό δρόμο 
και δημιουργία προβλημάτων 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1626/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 73ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης 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. 

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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης 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. 16963/11-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2223/11-09-2020 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 των αντίστοιχων πιστώσεων, 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 τις 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. 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) € 

Ε.Φ. ΚΑΕ 

1 
Προμήθεια 

βιβλίων/μπλοκ   

Προμήθεια  εξήντα (60) βιβλίων/μπλοκ διατακτικών των 

πενήντα διπλών φύλλων για τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών 

Κυκλοφορίας της Δ/νσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών  της 

ΠΕΘ. 

236,00 € 072 1699.01 

2 
Προμήθεια μεταλλικών 

ραφιών  

Προμήθεια δώδεκα (12) μεταλλικών ραφιών και υλικών 

συναρμολόγησης  για τις ανάγκες αποθήκευσης αντικειμένων  

της Δ/νσης  Διοικητικού Οικονομικού   της ΠΕΘ. 

150,00 € 072 1699.01 

3 
Προμήθεια υδραυλικών 

ειδών     

Ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης για  ένα (1) καζανάκι  

και ανταλλακτικά  για τις ανάγκες του τμήματος ΚΤΕΟ  της 

Δ/νσης  Μεταφορών και  Επικοινωνιών της ΠΕΘ. 

120,00 € 072 1699.01 

4 
Προμήθεια διαφόρων 

εργαλείων     

Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και ανταλλακτικών  για τις 

ανάγκες του   Διοικητηρίου  της ΠΕΘ. 

 

260,00 € 

 

072 

 

1699.01 

5 

Προμήθεια χάρτινων  

κουτιών διαφόρων 

μεγεθών.     

Προμήθεια  χάρτινων  κουτιών διαφόρων  μεγεθών για την 

αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων   για τις ανάγκες του   

Διοικητηρίου  της ΠΕΘ. 

 

930,00 € 

 

072 

 

1699.01 

6 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και 

εκτυπωτικού 

πολυμηχανήματος     

Προμήθεια τεσσάρων (4) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και  

ενός (1) εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του  

Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Έλεγχου της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της ΠΕΘ. 

2.700,00 € 291 
9459.01.0

01.01 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1627/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 74ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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. 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17085/18-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2286/18-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των αναφερομένων στον συνημμένο 
πίνακα δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση 
των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) 

2020 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) 

2021 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1. Γραφική Ύλη -Χαρτικά 

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 

γραφικής ύλης – χαρτικών, για την κάλυψη των  αναγκών 

των υπηρεσιών της ΠΕΘ καθώς και  των  υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού Θεσπρωτίας  

 

0,01 
14.000,00 € 1111.01 

2. 
Ασφάλιση οχημάτων 

κυκλοφορίας και 

μηχανημάτων  

Ασφάλιση των οχημάτων κυκλοφορίας και  των 

μηχανημάτων έργου της  ΠΕΘ για το χρονικό διάστημα 

από 21-11-2020 έως 21-11-2021. 

0,01 7.000,00 € 0899.01 

3. 
Πλύσιμο οχημάτων και 

πλύσιμο - γρασάρισμα 

μηχανημάτων έργου  

Πλύσιμο των οχημάτων, καθώς επίσης και πλύσιμο - 

γρασάρισμα των μηχανημάτων έργου, της ΠΕΘ  
0,01 6.500,00 € 0869.01 

4. Συντήρηση ανελκυστήρα 
Ετήσια συντήρηση  ανελκυστήρα που βρίσκεται στους 

χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕΘ . 
0,01 1.000,00€ 0851.01 

 5. Ταχυμεταφορές  

Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της ΠΕΘ, καθώς και των υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού Θεσπρωτίας  

0,01 10.000,00€ 0829.01 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1628/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 75ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του Κάτσου Βασιλείου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έκδοση κάρτας ταχογράφου, με ημερομηνία 
απόδοσης 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).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17297/16-
09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2252/16-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 
2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:«… Παρακαλούμε  για την 

έγκριση δαπάνης ποσού 180,00 €, για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής που αφορά στην 

έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το ένταλμα 

θα εκδοθεί στο όνομα του Κάτσος Βασίλειος, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας και θα έχει απόδοση την 30-10-2020. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και 

Κ.Α.Ε. 1699 της Π.Ε. Θεσπρωτίας …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 180,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την 
έκδοση κάρτας ταχογράφου, στο όνομα του Κάτσου Βασιλείου, υπαλλήλου του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας και με ημερομηνία απόδοσης του ΧΕΠ, την 30-10-
2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1630/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 77ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (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: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-202- 

 

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.11871/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2290/18-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  125759/4087  από  16-09-2020 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: «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη  

θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 16-09-2020 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  που απαιτούνται καθώς 

στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας στην κορυφή του όρους Τσαμαντά Θεσπρωτίας με μεγάλο αριθμό 

αιγοπροβάτων και βοοειδών, όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα προσπέλασης και λειψυδρίας, αφού πρόκειται 

για εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και 

κατασκευής μεγάλων ταμιευτηρίων νερού για την αντιμετώπιση του προβλήματος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

ομβροδεξαμενής και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη  θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, 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 Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και 
πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 16-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και κατασκευής 
μεγάλων ταμιευτηρίων νερού για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσπέλασης και λειψυδρίας των 
αιγοπροβάτων και βοοειδών, στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας, στην κορυφή του όρους Τσαμαντά, 
δεδομένου ότι πρόκειται για εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1631/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 78ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας στην Αμμουδιά 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/
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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. 11864/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2274/18-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

 1.  Ότι απαιτείται η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων (τεχνικά, γεωλογικά κ.α.), προκειμένου να 

συνταχθεί μελέτη για την κατασκευή γέφυρας, που θα επιτρέπει την επικοινωνία της παραλίας Αμμουδιάς 

με τη Βαλανιδοράχη, ώστε να αξιοποιηθεί τουριστικά και αυτή η περιοχή. 

 2. Την  με  αριθμ. : 125837/4093/16-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( 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 : «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας στην Αμμουδιά Πρέβεζας 

(παροχή υπηρεσιών)».. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συλλογή στοιχείων για την 

κατασκευή γέφυρας στην Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001, 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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας στην 
Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
συλλογή όλων των στοιχείων (τεχνικών, γεωλογικών κ.α.) για την σύνταξη μελέτης κατασκευής γέφυρας, 
που θα επιτρέπει την επικοινωνία της παραλίας Αμμουδιάς με τη Βαλανιδοράχη, ώστε να αξιοποιηθεί 
τουριστικά και αυτή η 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1632/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 79ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Στήριξη πρανών, αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια 
της Λυγιάς 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/
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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. 11873/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2296/21-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  125757/4086 από  16-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   13.000,00€ 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: «Στήριξη πρανών,  αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της  

Λυγιάς Πρέβεζας    (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  16-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά  εργασίες  αποκατάστασης τμήματος 

πλαγιάς που κατολισθαίνει και προκαλεί προβλήματα με εγκαταστάσεις και την ροή των ομβρίων υδάτων. 

Συγκεκριμένα θα γίνει άρσης τμήματος της κατολίσθησης, στερέωσης με ογκόλιθούς της περιοχής και 

χωματουργικές εργασίες διευθέτησης των ομβρίων.       

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Στήριξη πρανών, αποκατάσταση 

κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Λυγιάς Πρέβεζας  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 11.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 11.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στήριξη πρανών, αποκατάσταση κατολίσθησης και 
προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της  Λυγιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-09-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
αφορά σε εργασίες άρσης τμήματος της κατολίσθησης, στερέωσης με ογκόλιθους της περιοχής και 
χωματουργικές εργασίες διευθέτησης των ομβρίων για την αποκατάσταση τμήματος πλαγιάς που 
κατολισθαίνει και προκαλεί προβλήματα σε εγκαταστάσεις και τη ροή των ομβρίων 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1633/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 80ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος 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).  

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. 14/816/05-06-2020 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 αριθμ. 19/1184/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε 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» 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. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4094/15-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2235/15-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 15-09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
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 κ. Άγγελο Τσιμπίκη, 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. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 16-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης 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, 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 ανάδοχο κ. Άγγελο Τσιμπίκη, 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. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 16-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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», 

στον οριστικό ανάδοχο κ. Άγγελο Τσιμπίκη, 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, σύμφωνα με το από 16-07-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1184/29-07-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 15-09-2020 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 κ. Άγγελο Τσιμπίκη, την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 35.848,40 
€ με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση 
επαρχιακού οδικού δικτύου 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη 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 την 15-09-2020, ημέρα τρίτη  και ώρα 09:30 π.μ. 

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, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το 

από 16-07-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. . 19/1184/29-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού της 16-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, 

κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) και προσφερόμενο ποσό 28.910,00 €  χωρίς ΦΠΑ,  (35.848,40 €  με ΦΠΑ).  

2. Το αρ. πρωτ. 105433/3455/ 7-8-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 19/1184/29-07-2020 

(ΑΔΑ:ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη διακήρυξη 

χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. 116260/3873/01-09-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Άγγελο Τσιμπίκη για την υποβολή 

των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την με αρ. πρωτ.120835/4094/08-09-2020  αίτηση του κ. Άγγελου Τσιμπίκη με την οποία υπέβαλε προς την 

Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

6. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ Άγγελο Τσιμπίκη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) και προσφερόμενο ποσό 28.910,00 €  χωρίς ΦΠΑ,  

(35.848,40 € με ΦΠΑ).  

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 16-07-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Πρέβεζα, 15-09-2020  
 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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1634/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 81ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε 
χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 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 

http://www.php.gov.gr/
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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. 13/736/22-05-2020 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 «Αντιπλημμυρικό έργο σε 
χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1621/20-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 32964/745/03-03-2020 απόφαση 
της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με 
την με α/α 687 και αρ. πρωτ. 24336/813/14-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 677 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 17/1039/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 18-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 
45.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με 
το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΕΔΕ, ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 14.879,03 € χωρίς ΦΠΑ και 18.450,00 € 
με ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4304/16-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2254/17-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 15-09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
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 ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 14.879,03 € χωρίς ΦΠΑ και 18.450,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 18-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. 
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Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.013.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 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 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΕΔΕ, ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 14.879,03 € χωρίς ΦΠΑ και 18.450,00 € με 
ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 18-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 
45.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, 

στον οριστικό ανάδοχο ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 14.879,03 € χωρίς ΦΠΑ και 18.450,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 18-
06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1039/08-
07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 15-09-2020 
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 ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ ΕΔΕ, την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό 
των 18.450,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.013.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την 
με α/α 687 και αρ. πρωτ. 24336/813/14-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 677 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

                                                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o  
  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) 

του υποέργου: « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΤΟ Δ.Δ.N.ΣΙΝΩΠΗΣ»  του έργου:«ΕΡΓΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ(Κ.Α.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ’’, προϋπολογισμού 45.000,00 € ,  (με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις  15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  

10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Kων/νος  Κατσιμπόκης   , ΠΕ  Πολιτικός   Μηχ/κός   , υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος, 

2. Eρωτόκριτος  Δράκος ,  ΤΕ  Hλ/γος   Μηχ/κός   υπάλληλος της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος, και 

3. Γλυκερία  Βαγγελάκη ,  ΤΕ  Μηχ/γος  Μηχ/κός   υπάλληλος της  Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος 

 

της επιτροπής   διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ.73846/2112/16-6-2020  απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , μετά την αρ.  13/736/22-5-2020 (θέμα 35ο) 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 ,συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου 
να ολοκληρώσουμε το από  18.6.2020 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  

Έχοντας υπόψη: 

 1. Την αρ.17/1039/8-7-2020(θέμα 54ο )   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 
την οποία εγκρίθηκε το από 18.6.2020 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του 

άρθρων 117 και 125 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου: « 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΤΟ Δ.Δ.N.ΣΙΝΩΠΗΣ»  του έργου:«ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ(Κ.Α.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ’’, προϋπολογισμού 45.000,00 € ,  (με  Φ.Π.Α.),κατά 

την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση του Άγγελου Τσιμπίκη    ΕΔΕ, η 
οποία προσέφερε   ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννιά  επί τοις εκατό (59,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό   14.879,03 € χωρίς ΦΠΑ (18.450,00 € με ΦΠΑ). 
2.Το Αρ.Πρωτ.114354/3795/27.8.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 17/1039/8-7-2020(θέμα 54ο )   

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 

διάστημα.  

4. Το  υπ’αρ.πρωτ.114927/3821/4-9-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πρέβεζας  προς τον ΕΔΕ   Άγγελο 

Τσιμπίκη      για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης 

.  

5. Την με αρ.πρ.120821/4093/8 -9-2020 αίτηση του     Άγγελου Τσιμπίκη    ΕΔΕ , προσωρινού αναδόχου, 
με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω 

δικαιολογητικά. 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  Άγγελου Τσιμπίκη   ΕΔΕ, η οποία 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννιά επί τοις εκατό  (59,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό  14.879,03  € χωρίς ΦΠΑ (18.450,00  € με ΦΠΑ). 

 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18.6.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 
                                               Πρέβεζα,15- 9-2020               Η Επιτροπή 

 1.         Κων/νος Κατσιμπόκης 
 

 

 

2. 

 

Eρωτόκριτος  Δράκος 

   
 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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1635/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 82ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4161/10-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2217/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ.141487/4644/18 -9-2019  απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 570.000,00 €  της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με 

Κ.Α.2018ΕΠ83000001  για την εκτέλεση του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  

καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30 -11-2017  έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή 

Ενότητα  Πρέβεζας» Υποέργου: «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 570.000,00 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική 

Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε σ την κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

και στην έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης , προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

δημοπράτηση του έργου..…». 

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. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», 
προϋπολογισμού 570.000,00 € 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. 4161/10-
09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή 
συντάχθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζηρού και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1258/29-
01-2020 απόφαση, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
4/41/07-04-2020 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 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 
στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», 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. 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1636/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 83ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού μυλαύλακα από την θέση Βρόζια 
έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό». 

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 Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/141/11-09-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2222/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/11-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
μυλαύλακα από την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη 
πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/11-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
μυλαύλακα από την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη 
πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού μυλαύλακα από την θέση 

Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στο 
Θεσπρωτικό» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012 - 2682362172  
Fax        : 2682362182 
Email          : v.nasi@php.gov.gr 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα:  11-9-2020 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/138 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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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)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – 
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση 

απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2020, που θα 
απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές 
τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020. 

11. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς στη θέση Βρόζια του Θεσπρωτικού, 
προκαλώντας καταστροφές - ζημίες, καθώς και την επείγουσα ανάγκη απομάκρυνσης των αποκαϊδιών και καμένων 
δέντρων από τον μυλαύλακα έως τη γέφυρα. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Την απευθείας ανάθεση στις κατωτέρω  εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

Α
/
Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 

προϋπ. 14.880€ (με ΦΠΑ) 
 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ  

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Καθαρισμός μυλαύλακα 
από την θέση Βρόζια 

έως γέφυρα από 
καμένα δέντρα που 
προέκυψαν από την 
πρόσφατη πυρκαγιά 

στο Θεσπρωτικό. 

 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 51669 
→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 18088  
   

2 
ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 

προϋπ. 7.440€ (με ΦΠΑ) 
 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΜΕ 78705 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω 
αναφερόμενη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας  (θέση Βρόζια έως γέφυρα  στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού) και 
ότι άλλο απαιτηθεί από 11-9-2020 και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών,  για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με 

σκοπό τον καθαρισμό μυλαύλακα από την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από 

την πρόσφατη πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό, σε βάρος του έργου  με Κ.Α 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 

«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 

2013ΕΠ03000016)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού μυλαύλακα από την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την 

πρόσφατη πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό» - 22.320,00 € ΜΕ ΦΠΑ).  

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε 

εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 
Εσωτερική διανομή                  Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
α) Αρχείο 
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                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1637/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 84ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την 
υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020». 

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).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/140/11-
09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2225/11-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/11-09-
2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω 
λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/11-
09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας 
για την περίοδο 09/2020», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση 
κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012 - 2682362172  
Fax        : 2682362182 
Email          : a.seitaniotis@php.gov.gr 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα:  11-9-2020 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/139 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 
3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

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)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – 
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση 

απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2020, που θα 
απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, 
πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές 
τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020. 

11.  Το γεγονός ότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε όλη την Π.Ε. 
Πρέβεζας κατά τους θερινούς μήνες δημιουργήθηκε οξύ πρόβλημα λειψυδρίας στις περισσότερες περιοχές του Νομού με 
σοβαρές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών και λόγω του κατεπείγοντος για το ζωικό κεφάλαιο 
απαιτείται άμεσα η μεταφορά νερού καθώς τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν 
για την άμεση αντιμετώπιση των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

 
που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταφέρουν νερό σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Πρέβεζας άμεσα και ότι 

άλλο απαιτηθεί από 11-9-2020 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 

έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που 

επικρατούν σε όλη την Π.Ε. Πρέβεζας.  

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με 

σκοπό την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας, σε βάρος του έργου  με ΚΑ 2020ΕΠ53000001  

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

(Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων 

λόγω λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020»-προϋπολογισμού 12.400,00€ ΜΕ ΦΠΑ ).  

Α/
Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
“ΣΙΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” 

προϋπ.: 8.680,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κτηνοτροφικές μονάδες 
που εδρεύουν  

στο Δήμο Ζηρού 

Επείγουσες εργασίες 
επέμβασης για την 
υδροδότηση 
κτηνοτροφικών 
μονάδων λόγω 
λειψυδρίας 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΚ 2503 

2 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΑΡΗΣ 

 προϋπ.: 3.720,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κτηνοτροφικές μονάδες 
που εδρεύουν  

στο Δήμο Πάργας 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΕ - 8246 
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Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 
  

Εσωτερική διανομή                 Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 
         
  

              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1638/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 85ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση και καθαρισμός τμήματος ποταμού στα όρια της Μυρσίνης καθώς και 
προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα (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. 12124/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2298/21-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.  126558/4123   από  17-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   24.800,00€ με το 

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

2014ΕΠ53000004 και με  τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)»Υποέργο: «Διευθέτηση και καθαρισμός τμήματος ποταμού 

στα όρια της Μυρσίνης καθώς και προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα (παροχή   

υπηρεσιών)».  

7. Την από  17-09-2020 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 καθαρισμού, διευθέτησης 

και  απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων που  έχουν αναπτυχθεί και συσσωρευτεί κατά μήκος του 

ποταμού, στα όρια του Δ.Δ. Μυρσίνης.  Θα γίνει επίσης κατασκευή αναχώματος με τα ίδια υλικά, προκειμένου 

να προστατευτούν ιδιοκτησίες και καλλιέργειες από την υπερχείλιση του ποταμού, αφού σήμερα με όλα όσα 

συσσωρευτεί στην ροή του ποταμού, δημιουργούν εκτεταμένα  και σοβαρά προβλήματα  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Διευθέτηση και καθαρισμός 

τμήματος ποταμού στα όρια της Μυρσίνης καθώς και προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα 

(παροχή  υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004, 

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.  2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση και 
καθαρισμός τμήματος ποταμού στα όρια της Μυρσίνης καθώς και προστασία ιδιοκτησιών από τα 
πλημμυρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 17-09-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
καθαρισμού, διευθέτησης και  απομάκρυνσης φερτών υλικών και προσχώσεων που έχουν αναπτυχθεί 
και συσσωρευτεί κατά μήκος του ποταμού, στα όρια του Δ.Δ. Μυρσίνης και κατασκευής αναχώματος με 
τα ίδια υλικά, προκειμένου να προστατευτούν ιδιοκτησίες και καλλιέργειες από την υπερχείλιση του 
ποταμού, αφού σήμερα, όλα όσα έχουν συσσωρευτεί στην ροή του ποταμού, δημιουργούν εκτεταμένα 
και σοβαρά προβλήματα. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1639/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 86ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από 
την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τερόβου – Κερασώνα 
– Φιλιππιάδας (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).  
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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 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10654/18-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2312/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

 1. Την  από 13-8-2020  αίτηση το προέδρου Τ.Κ. Βουλιάστας  κ. Γαλανού Δημητρίου για τα προβλήματα που 

δημιουργούν τα ξερά πλατάνια  πέφτοντας στο δρόμο,  αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ταχιά εξάπλωση της 

ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους  ,έχουμε διαπιστώσει μετά από αυτοψία  ότι έχουμε περίπου 180 

τεμάχια δένδρων ξερά  επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας από το Τέροβο μέχρι την Φιλιππιάδα. Επειδή τα 

δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από τον δρόμο , ενέχει μεγάλο 

κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών στον εθνικό δρόμο με αποτέλεσμα  να 

έχουμε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, προς αποφυγή αυτών των φαινομένων 

χρειάζεται άμεσα η ανάγκη κοπής, απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν της 

Εθνικής οδού στο τμήμα από Τέροβο-Κερασώνα έως Φιλιππιάδα.  

2. Την  με  αριθμ. : 112209/3644/24-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.)  με υποέργο : «Κοπή  και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 

μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τερόβου- Κερασώνα - Φιλιππιάδας(παροχή υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργο «Κοπή  και απομάκρυνση ξερών 

πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Τερόβου- Κερασώνα – Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 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. 
2019ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την 
ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τερόβου – Κερασώνα – 
Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται 
απαραίτητη η κοπή, απομάκρυνση και καύση των ξερών δέντρων πλατάνων που βρίσκονται σε 
ελάχιστη απόσταση από το δρόμο, εκατέρωθεν της Εθνικής οδού στο τμήμα από Τέροβο-
Κερασώνα έως Φιλιππιάδα και υπάρχει κίνδυνος, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, πτώσης 
αυτών στον εθνικό δρόμο και δημιουργίας μεγάλων προβλημάτων στην κυκλοφορία. 

 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’ 
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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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1641/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 88ο 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας 
Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών 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, 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. 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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

5. 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). 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 880/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2338/22-09-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας 
Ευεργετών, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και την οποία 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 59852/21-09-2020 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α., αφορούν στην 
έκδοση 150 προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, μικρή 
δεξίωση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για 
τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 59852/21-09-2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2007 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων 
που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων 
για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνουν την έκδοση 150 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, μικρή δεξίωση. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις 
για τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, 
επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν υγειονομική βόμβα, 
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1642/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 89ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € 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: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-233- 

 

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 € 200.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

8. Την αριθμ. 15/891/19-06-2020 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 - συντήρηση επαρχιακού 
ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1206/09-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 935/09-06-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01 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 1134 και αρ. πρωτ. 1506/28-04-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1156 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. 17/1026/08-07-2020 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 02-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ



-234- 

 

10. Την αριθμ. 21/1349/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 31-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 31-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91068, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με 
ΦΠΑ 200.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01  του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά και δώδεκα 
εκατοστά επί τοις εκατό (47,12 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 74.169,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 85.296,23 € χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική δαπάνη 105.767,33 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2176/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2334/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 18-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά και δώδεκα εκατοστά επί τοις εκατό 
(47,12 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 74.169,79 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 85.296,23 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
105.767,33 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 31-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91068, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου 
ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 161.290,32 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01 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 «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 31-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 
9781.01.003.01  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα επτά και δώδεκα εκατοστά επί τοις εκατό (47,12 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 74.169,79 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
85.296,23 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 105.767,33 € με ΦΠΑ, 
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σύμφωνα με το από 31-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 21/1349/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 18-09-2020 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 «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας, στο ποσό των 105.767,33 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9781.01.003.01  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 1134 και αρ. πρωτ. 1506/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1156 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 18.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Μαρία Βασιλάκη, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και 

3. Αγορίτσα Κοντοστέργιου, ΠΕ Μηχανικός, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 17/1026/08.07.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 21/1349/14.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 
εγκρίθηκε το από 31.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 
27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση 
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά και δώδεκα εκατοστά επί τοις εκατό (47,12 %) και 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 85.296,23 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 105.767,33 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1920/26.08.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 21/1349/14.08.2020 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. 2118/10.09.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο κ. 
Ευάγγελο Φελέκη καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 16.09.2020 αίτηση του κ. Ευάγγελου Φελέκη (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε 
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά και δώδεκα εκατοστά επί τοις 
εκατό (47,12 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 85.296,23 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 105.767,33 
€. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 31.07.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 
 Άρτα, 18.09.2020 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Μαρία Βασιλάκη 
   
 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
 3. Αγορίτσα Κοντοστέργιου 

 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1643/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 90ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € 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 € 150.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

8. Την αριθμ. 15/892/19-06-2020 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 - συντήρηση επαρχιακού 
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1239/11-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 925/09-06-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 1133 και αρ. πρωτ. 1505/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1155 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. 16/959/29-06-2020 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 24-06-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την αριθμ. 20/1267/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90641, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με 
ΦΠΑ 150.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», η 
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί 
τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 67.994,74 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2038/22-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2335/22-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 07-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη, εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί τοις 
εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 54.834,47 
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 67.994,74 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90641, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου 
ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 120.967,74 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.002 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 «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 24-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 120.967,74 € και 
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 150.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 
στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 67.994,74 
€ με ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το από 24-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 20/1267/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
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από 07-09-2020 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 «ΜΑΚΗΣ 
ΑΤΕΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο 
ποσό των 67.994,74 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9781.01.002 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 1133 και αρ. πρωτ. 1505/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

  

  

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου 

«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 07.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

1000 πμ οι: 

1. Βασιλική Λαμπρούση, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πάργας, Πρόεδρος, 

2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, Περιφέρεια Ηπείρου, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Μήτρου, ΤΕ Μηχ/γων Ηλεκ/γων Μηχανικών, Δήμος Πάργας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 16/959/29.06.2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 24.06.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 24.07.2020 πρακτικό της 

δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 20/1267/07.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε το από 24.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 

διατάξεων του 117 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 150.000,00 

€ με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 

ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά 

εκατοστά επί τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 

ποσό 54.834,47 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 67.994,74 €. 

2. Το Αρ. Πρωτ. 1892/13.08.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1267/07.08.2020 

απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, 

στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» καθώς και με το Αρ. Πρωτ. οικ. 1951/26.08.2020 

έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης. 

5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, προσωρινού αναδόχου, που 

υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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6. Την από 03.09.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, προσωρινού 

αναδόχου, με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με 

τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 

- 23.10 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΜΑΚΗΣ 

ΑΤΕΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί 

τοις εκατό (54,67 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 54.834,47 € 

χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 67.994,74 €. 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 24.07.2020 Πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 

 

 Άρτα, 07.09.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Βασιλική Λαμπρούση 2. Αλεξάνδρα Βέλιου 3. Ιωάννης Μήτρου 
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1645/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 
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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

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 αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για 
αποφυγή ατυχημάτων», 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. 

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. 12260/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2340/23-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 129360/4206/22-09-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 120.000,00 € 
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»  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 
αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων». 

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 αποκατάσταση εθνικής οδού 
Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 129403/12220/22-09-2020 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 Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. 12260/23-09-2020 
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. Διαπιστώθηκε το φαινόμενο της δημιουργίας έντονων καθιζήσεων – ρηγματώσεων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Κοζάνης με άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στα διερχόμενα οχήματα. Σύμφωνα με τη γνώμη 

ειδικών, που επισκέφθηκαν άμεσα την περιοχή, αυτό οφείλεται κυρίως σε εγκλωβισμένα ύδατα που 

συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του εδάφους και την 

αλληλουχία των πετρωμάτων, που στην προσπάθειά τους να βρουν διέξοδο, παρέσυραν την υπόβαση- 
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οδοστρωσία της οδού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν οι έντονες αυτές καθιζήσεις. Η αποκατάστασή τους 

κρίνεται άμεση, όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμα είναι ευνοϊκές, για την ασφαλή διέλευση της οδού. 

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  129360/4206/22-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  πίστωση 

ποσού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών,  προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

4. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 129403/12220/22-09-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.       

« Άμεση αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων) » του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  προϋπολογισμού  120.000,00 €πι 

 

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 αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων) » του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  προϋπολογισμού  120.000,00 €.…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την 
επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να 
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1646/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Παλιοκάτουνο προς περιοχή Διασέλου (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 

http://www.php.gov.gr/
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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, 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. 12300/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2346/23-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

 1. Στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα από Παλαιοκάτουνο προς Διάσελλο έχουν 

σημειωθεί μικροκαταπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας, 

της αλληλουχίας των πετρωμάτων και των εγκλωβισμένων υδάτων στα πρανή ( διαστολή, διαφυγή υδάτων 

κλπ), με αποτέλεσμα αυτές να έχουν κατακλύσει τα ερείσματα της οδού, ενώ οι επενδεδυμένες τάφροι και 

τα υφιστάμενα τεχνικά απορροής των όμβριων να έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους επιχωματωθεί . 

Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός των ερεισμάτων της οδού και των τεχνικών αυτής, ώστε να είναι 

λειτουργικά και ενόψει της χειμερινής περιόδου που ακολουθεί. 

2.  Την  με  αριθμ. : 130342/4235/23-09-2020 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 εθνικής οδού Παλιοκάτουνο προς περιοχή 

Διασέλου (παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση εθνικής οδού 

Παλιοκάτουνο προς περιοχή Διασέλου (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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Παλιοκάτουνο 
προς περιοχή Διασέλου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της ως άνω εθνικής οδού και των τεχνικών αυτής, ώστε να είναι 
λειτουργικά, ενόψει της χειμερινής περιόδου, δεδομένου ότι οι μικροκαταπτώσεις που σημειώθηκαν κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της ανόδου θερμοκρασίας, της αλληλουχίας των πετρωμάτων και των 
εγκλωβισμένων υδάτων στα πρανή (διαστολή, διαφυγή υδάτων κ.λ.π) είχαν ως αποτέλεσμα να 
κατακλύσουν τα ερείσματα της προαναφερόμενης οδού και οι επενδεδυμένες τάφροι και τα υφιστάμενα 
τεχνικά απορροής των ομβρίων να έχουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, επιχωματωθεί. 

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1647/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στη θέση ¨Τσούτσουρα¨ 
Κουτσελιού και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (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, 

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, 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. 12299/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2347/23-09-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Σαν αποτέλεσμα της συνεχούς (καθημερινά βαρέα οχήματα για μεταφορά ζώων, ζωοτροφών κλπ) σε 

συνδυασμό με τις απότομες κλίσεις είναι η οδός πρόσβασης που οδηγεί σε παραγωγική μονάδα στη θέση 

¨Τσούτσουρα Κουτσελιού να έχει υποστεί φθορές, με έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις, που καθιστούν τη 

διέλευσή της δυσχερή, αλλά και πολλές φορές επικίνδυνη. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη 

αποκατάστασης της βατότητας της παραπάνω οδού, ώστε η κυκλοφορία σε αύτη να διεξάγεται με ασφάλεια.  

2.  Την  με  αριθμ. : 130338/4284/23-09-2020 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 παραγωγική μονάδα στη θέση ¨Τσούτσουρα¨ 

Κουτσελιού και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας προς 

παραγωγική μονάδα στη θέση ¨Τσούτσουρα¨ Κουτσελιού και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική 
μονάδα στη θέση ̈ Τσούτσουρα¨ Κουτσελιού και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας της οδού που οδηγεί σε 
παραγωγική μονάδα στη θέση “Τσούτσουρα” Κουτσελιού και διασφάλισης ασφαλούς διεξαγωγής της 
κυκλοφορίας σε αυτή, λόγω των φθορών και των απότομων κλίσεων που έχει υποστεί (καθημερινά βαρέα 
οχήματα για μεταφορά ζώων, ζωοτροφών κ.λ.π.), με αποτέλεσμα  οι καθιζήσεις και οι ρηγματώσεις που 
προκλήθηκαν να καθιστούν τη διέλευσή της δυσχερή και επικίνδυνη.  

 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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1651/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων 
κατάρτισης σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του Στρατοπέδου 
Παπακώστα στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ 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. 

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, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3667/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2344/23-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(8.000,00€) για τα συμβολαιογραφικά έξοδα που θα απαιτηθούν προκειμένου να συνταχθεί σύμβαση μεταξύ 

της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για τη σύσταση του δικαιώματος «επιφανείας», η 

οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών, σε εφαρμογή της 

αριθ. 12/14-09-2020 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία ενέκρινε 

και αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας τμήματος 12.319,66 τ.μ. εκ του Στρατοπέδου 

«ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ετών. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:0894 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικονομικό έτος 2020 και η υλοποίηση της θα 

πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 8.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0894 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020, για την κάλυψη των συμβολαιογραφικών εξόδων 
κατάρτισης σύμβασης σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην 
Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εφαρμογή της 
αριθμ. 3/9/04-03-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 12/14-09-2020 
απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1652/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», 
προϋπολογισμού € 56.000,00 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, 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2281/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2349/23-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. 27806/2019/03-03-2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 56.000,00 € 

σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ και Κ.Α.Ε. 9725Α για το έργο του θέματος. Από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 45.161,29 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 

56.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 733/21.09.2020 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Άρτας. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων), την απόφαση έγκρισης μελέτης καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή 

του...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου 
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
45.161,29 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 56.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
εξόδων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΚΑΕ 9725Α), βάσει της αριθμ. 
27806/2019/03-03-2020 (ΑΔΑ: Ω9Β646ΨΧΥΙ-1ΨΧ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2281/23-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 733/21.09.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

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. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 24/1653/24-09-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 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. 129198/2318/22-09-2020 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. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, 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 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).  

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 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. 5751/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2350/23-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 26.806,00 €  χωρίς Φ.Π.Α (33.239,44 € 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 33.239,44 € 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 ΚΗΥ 9135 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ - 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΡΟΛΟΪ ΤΑΧ/ΦΟΥ ΚΟΜΠΛΕ 
1314 

83,40 € 103,42 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧ/ΦΟΥ 25,00 € 31,00 € 

2 ΜΕ 105126 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ 

ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΙΣΙΩΜΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, 

ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΡΟΚΕΡ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΙΠΕΡ 
ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ 

ΤΟΥ ΡΙΠΕΡ 

5.200,00 € 6.448,00 € 

3 ΚΗΥ 9176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ, 4 

ΤΕΜ ΜΠΟΥΖΙ, ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ ΕΜ, ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ ΟΠ, 

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ, ΒΟΛΑΝ 

1.119,50 € 1.388,18 € 

4 ΚΗΙ 5029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ, 2 ΤΕΜ 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ, 2 ΤΕΜ ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΕΜ, ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ, 4 ΤΕΜ ΜΠΟΥΖΙ, ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ, 4 ΤΕΜ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 1L 75W90, 
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩΤ., ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΑΣ 

ΚΟΜΠΛΕ, ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΑΣ, 2 ΤΕΜ 

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΟΠ ΦΑΝΟΥ 
ΑΡΙΣΤ., ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΟΠ ΦΑΝΟΥ ΔΕΞΙΑ, ΣΕΤ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ, 10 ΤΕΜ ΡΟΔΕΛΕΣ ΤΑΠΑΣ, 24 

ΤΕΜ ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ,29 ΤΕΜ 
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ, ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΛΑΣΤΙΧΟ, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

1.257,28 € 1.559,03 € 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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5 KHO 9106 EΠIBATIKO 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:2 ΤΕΜ  ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ, 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ, ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΔΕΞΙΟ, 
ΗΜΙΜΠΑΡΟ, ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΔΕΞΙΟ, 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΑΡΙΣΤ, 2 ΤΕΜ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ, 

ΦΤΕΡΟ ΕΜ ΔΕΞΙΟ ΜΕΤΑΧ., ΘΟΛΟ ΕΜ ΔΕΞΙΟ 
ΜΕΤΑΧ.,ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΤΑΧ., 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧ. 

942,66 € 1.168,90 € 

6 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΔΕΞ., ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΑΡΙΣΤ., 2 

ΤΕΜ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ., ΘΕΣΜΟΣΤΑΤΗΣ, 
ΚΟΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΑΣΜΑΝ, 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ 5L G12, 4 ΤΕΜ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ, 4 

ΤΕΜ ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΠΕΚ ΓΝ 

1.121,35 € 1.390,47 € 

7 ΚΗΥ 9171 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΜΑ 

ΣΑΣΙ 

500,00 € 620,00 € 

8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ Ν2W4-A,ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕ ΧΩΜΑ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ 

ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 4320mm, 

ΠΑΧΟΥΣ 2.40mm. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ C 
20X55X20mm, ΠΑΧΟΥΣ 4,00 mm, ΥΨΟΥΣ 1500 

mm, ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  S355 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 4,00 m  (428 ΜΕΤΡΑ) 

12.626,00 € 15.656,24 € 

9 ΚΗΙ 7363 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΛΕΙΔΙ ΕZS, ΛΑΔΙΑ (8), Φ. 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ,  ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΣΑΣΜΑΝ (6), 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (2 ), ΙΜΑΝΤΑΣ, 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ, 

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ (2), ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ, ΤΡΟΧΑΛΙΑ 

ΔΥΝΑΜΟ, ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ L, ΒΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΣ R, ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΜΠΑΛΑΚΙΑ 

ΕΜΠΡΟΣ (2), ΨΑΛΙΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R, ΘΟΛΟΣ 

ΕΜΠΡΟΣ L, ΜΕΣΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ, ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΝΟΝ 
ΕΜΠΡΟΣ (2), ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΨΟΥΣ ΠΙΣΩ 

ΑΞΟΝΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΒS ΠΙΣΩ L, 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ DPF, 3 ΣΤΟΠ, ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2), ΣΕΤ ΦΛΑΤΖΕΣ-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ, 

ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ L 

3.130,81 € 3.882,20 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

800,00 € 992,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 26.806,00 € 33.239,44 € 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ
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