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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/06-10-2020
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του
έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος
Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος,
Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 136331/2424/02-10-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
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.
136331/2424/02-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως
εξής:
1.

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021 και
υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.

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
«Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.

3.

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

4.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 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. Ιωαννίνων –
Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

5.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

6.

Έγκριση του 2ου/25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου –
Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.

7.

Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ.

8.

Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας
υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων»,
προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.

9.

Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
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της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου»
προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
10.

Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,
προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

11.

Έγκριση του από 01-10-2020 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 βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο.
Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού €
110.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

12.

Έγκριση του από 28-09-2020 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 περιοχής Μεσούντας»,
προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

13.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ.
Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά»,
προϋπολογισμού 1.130.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

14.

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 «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

15.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-122020.

16.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα –
όρια νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2020.

17.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω
Καλεντίνης», αναδόχου Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2020.

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης δικτύου
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή
αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα
όρια του Δήμου Πρέβεζας».

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για την μετατόπιση
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2)
λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της
Πλαταριάς».

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή
Βουργαρελίου».

21.

Έγκριση του από 23-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
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της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
22.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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.

23.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου»,
αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2021.

24.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.», μέχρι την 05-04-2021.

25.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας»,
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-03-2021.

26.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της 19ης επαρχιακής οδού προς
Σεριζιανά».

27.

Έγκριση του 3ου/28-09-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω
των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» (MIS 5032676).

28.

Έγκριση του Πρακτικού 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses»,
προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001.

29.

Έγκριση παράτασης της διάρκειας συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
MeDInno, ERMIS και IR2MA που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

30.

Έγκριση δαπάνης επιστροφής κοινοτικής συμμετοχής του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
Κ.Α 2012ΕΠ31820005 και τίτλο «Κάλυψη εθνικής συμμετοχής του έργου Adriatic 20072013 ¨Ipatech¨ Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου».

31.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές
εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού €
50.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

32.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση
του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της
Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού 110.800,00 € με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
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33.

Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 23-09-2016 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου
για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και
περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση
και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».

34.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 131291/8529/25-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

35.

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:85116.

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

37.

Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.

38.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 132540/5841/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.
Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσειςπτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».

39.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 133425/5886/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και
επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση
φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των
ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων.».

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE WEEK 2020.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής Fruit Attraction LIVEConnect 2020.

42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται
διαδικασία δημόσια διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της
Α.Ε.Π.Ο. του έργου (εκτός διαβούλευσης, υποκατηγορίας Α1, ομάδα 4η): «Μονάδα
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, εγκατεστημένη
και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Πολυγύρου, της Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης, Ν.
Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

43.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την
σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και
της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020)
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

44.

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του
Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 1007/2017
αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου.

45.

Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 10/546/15-04-2020 και 17/1020/08-07-2020 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν σε επικαιροποίηση ονομαστικών καταστάσεων
δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων (ως
προς τις αναφερόμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης).

46.

Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά
νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής
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αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ.
50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
47.

Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά
νόμο επιτρόπων μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με
επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

48.

Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων
(παράταση άρθρο 33 Ν. 4173/2020 ΦΕΚ A’ 147/29.07.2020).

49.

Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών και μεταβολών οριστικών
αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182 και των
τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α
Συστήματος: 60320 και του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952.

50.

Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα
Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

51.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ/24-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις,
χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές,
ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από
φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της
συγκοινωνίας».

52.

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Άρτας, οικ. έτους 2020.

53.

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

54.

Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για
τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.

55.

Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας,
για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του αριθ.
3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
Β) του αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Δ) της αριθ. οικ.4998/22-11-2018 πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, και E) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:81185).

56.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία
ασφαλείας - Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού
85.000,00 € με Φ.Π.Α.

57.

Έγκριση του Πρακτικού No3/28-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public
Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με
Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B BalkanMediterranean 2014-2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
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58.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και
καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

59.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας.

60.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

61.

Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.

62.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας», μετά
από αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων (σχετική η αριθμ. 20/1293/07-08-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1.

Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ.
Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000,00 με ΦΠΑ (Ακύρωση της σχετικής αριθμ.
15/1112/09-05-2019 απόφασης της Ο.Ε.).

3.

Έγκριση του από 05-10-2020 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 «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 72.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαπραγμάτευσης.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)»,
αναδόχου Φάφα Γ. Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 29-12-2020.

5.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.

6.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός
της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών»,
προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.

7.

Έγκριση Β’ Τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2017ΕΠ53000001 και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000.

8.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού (παροχή υπηρεσιών)».
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9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων και άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)».

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας με την απομάκρυνση προϊόντων καταπτώσεων σε
παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή
υπηρεσιών)».

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια εξαρτημάτων
αναβάθμισης H/Y για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19.

12.

Έγκριση των Πρακτικών Ι/30-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού 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, προϋπολογισμού 1.673.486,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
προαίρεσης και Φ.Π.Α.

13.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2020 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και
επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

14.

Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής κατά της αριθμ. 138/2020 διαταγής
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.

15.

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.

16.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ.
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
– ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-12-2020.

17.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός –
προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 172.000,00 με ΦΠΑ.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 24-09-2020
συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1655/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021 και
υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 6/6/01-10-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
(διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 2409/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2412/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται το
συνημμένο στην απόφαση, προσχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που συνοδεύεται από τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τα σχέδια
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής
Προϋπολογισμός) και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και
Πρέβεζας, καθώς και από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών
Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του
προτεινόμενου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, έχει
ως εξής:
«….
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2021
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με
την παρ.4α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων Ο.Τ.Α.», του ν.3979/2011 «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ.»(ΦΕΚ Α΄21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα
Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε,
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013(ΦΕΚ Α΄167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190
του ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ 133Α΄-Πρόγραμμα Κλεισθένης),
Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
Την αριθ.: 46736/23-7-2020 (ΦΕΚ 3114Β΄/28-7-2020) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
«Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. έτους 2021» (ΑΔΑ:Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ),
Την αριθ.:12/56/30-9-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «έγκρισης του τεχνικού
Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2021»,
καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2021
και διέπεται από τις αρχές:
Της Καθολικότητας,
Της Ειδικότητας
Της Ακρίβειας
Της Ισοσκέλισης
Της Προβλεψιμότητας
Της Διαφάνειας
Της Υπευθυνότητας
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Της Λογοδοσίας
Της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης
Σε ότι αφορά τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 116 του
π.δ. 30/1996 με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 268 του ν.3852/2010.
Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κωδικών έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ.: 2/47285/0094/2-82001 εγκύκλιο (κώδικας κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ.) και ως προς τα έξοδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
αριθ.: 2/50418/0020/17-9-2002 εγκύκλιο (κώδικας κατάταξης εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού) εκτός από
ορισμένες κατηγορίες που εγγράφονται λόγω της φύσης τους σε ΚΑΕ εξόδων του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.
Ο Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :
στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
στην 2η στήλη η ονομασία του,
στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2021
στην 4η στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2020 απολογιστικά
στην 5η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2020 (αρχικός
προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
στην 6η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019
Όσον αφορά την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα
του π.δ 315/1999 για τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού και κατ΄ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού επεκτείνεται μέχρι τις
31/12/2022(παρ.5. άρθρο 15 του π.δ.54/2018).
Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2021 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΕΣΟΔΑ
Α.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)
Η εκτίμηση των εσόδων από ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.: 46736/23-7-2020
(ΦΕΚ 3114Β΄/28-7-2020) ΚΥΑ (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ ) και αναλύεται ως εξής:
Ποσό 5.472.000,00 από Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (5.033.063,40€) και δαπάνες αντιμισθίας
Αιρετών οργάνων (438.936,60€) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.11 της ΚΥΑ κατάρτισης (γινόμενο της Α΄
τακτικής κατανομής 2020 με ΑΔΑ: ΨΗ6Μ46ΜΤΛ6-ΩΒΡ επί 12),
Ποσό 19.484.000,00€ από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ.Α.12 (γινόμενο της Α΄Τριμηνιαίας κατανομής 2020 με ΑΔΑ:6ΨΚΗ46ΜΤΛ6-ΜΝΞ επί 3),
Ποσό 8.030.000,00 από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.13 της ανωτέρω ΚΥΑ,
Ποσό 272.000,00 € από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.14, - ποσό που
αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2020 με την αριθ.: 1904/ 10-1-2020 απόφαση ΑΔΑ:Ω5ΔΣ46ΜΤΛ6-2ΡΦ,
Ποσό από 5.320.000,00 από Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, αποκατάστασης και
συντήρησης του οδικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.15 – ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια
το 2019 με την αριθ.: 86328/4-12-2019 αποφαση-ΑΔΑ:6Τ2Α46ΜΤΛ6-Υ3Δ,
Ποσό 13.000,00 από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α.16 – (ποσό που αποδόθηκε
στην Περιφέρεια το 2019 με την αριθ.: 85466/2-12-2019 απόφαση-ΑΔΑ:ΩΗΑΞ46ΜΤΛ6-6ΝΨ.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2021 θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Α2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (κατηγορία εσόδου 0100) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (κατηγορία εσόδου 0300)
Από έσοδα από κρατική-κοινοτική επιχορήγηση θα καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων,
Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, και δαπάνες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εκτίμηση των εσόδων από Κρατική-Κοινοτική επιχορήγηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ .
Αναλυτικά:
Η εγγραφή ποσού για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων (Γηροκομείο Ζωσιμαδών Ιωαννίνων,
Γηροκομείο Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου και Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ «Αγία
Θεοδώρα») έγινε σύμφωνα με την αριθ.: Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-6-2020 απόφαση της Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-Ι0Φ) και την αριθ.:75592/2193/3-8-2020
απόφαση κατανομής πιστώσεων της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:6Υ3Μ7Λ917Μ).
Η εγγραφή ποσού για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ν. 3698/2008 (πρόσθετα τέλη Κτηνιάτρων και δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου) έγινε σύμφωνα με
την απόδοση εισπραττόμενων τελών έτους 2019 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
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το αριθ. 85344/2020 Τακτικό Ένταλμα πληρωμής και την απόφαση κατανομής ανά ΠΕ. Για τα ανταποδοτικά
έσοδα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.
Τα έσοδα από επιχορήγηση για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα
με την εισήγηση της ΠΕ Θεσπρωτίας) έχουν προϋπολογιστεί βάση της ΣΑΕΠ-318/2/26-07-2018
(ΑΔΑ:6ΟIΧ465ΧI8-2ΡΡ) που αφορούν τα έργα: «SUMPORT και COASTING», της ΣΑΕΠ-318/2/27-09-2018
(ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧI8-ΠΓΔ) που αφορά το έργο «ADRIPASS – (ADRION166) ADRION 2014-2020», της ΣΑΕΠ318/6/09-11-2018 (ΑΔΑ:ΩO47465ΧI8-Z0A) που αφορά το έργο «TRUST, MIS 5002788, GR-IT 2014-2020»,
της ΣΑΕΠ-618/6 του έργου PRO-ENERGY INTERREG BALKAN - MED 2014-2020, BMP1/2.2/2052/2019»
(ΑΔΑ:Ω41Γ465ΧI8-ΒΛZ), και της ΣΑΕΠ-318/2/02-07-2020 του έργου THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION
2014-2020) (ΑΔΑ: Ψ4Μ346ΜΤΛΡ-ΤΗ2)του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Α3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(κατηγορία εσόδου 9400)
Η εκτίμηση των εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έγινε σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τα επί μέρους
προϋπολογιζόμενα ποσά των Περιφερειακών Ενοτήτων:
Αναλυτικά:
Η εκτίμηση των εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ)
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις
αρμόδιες Δ/νσεις των Π.Ε. για τα οικονομικά μεγέθη των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων των
έργων του ΠΔΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έτος 2020 και τις εκτιμήσεις των πληρωμών του
2020,
Τα έσοδα για το Πρόγραμμα «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ» εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την
αριθμ.79300/20-07-2018 απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ
093/8 (ΑΔΑ: ΩΚΨΑ465ΧΙ8-86Μ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθ. Δ13/οικ/20608/469
(ΦΕΚ 1990/Β/31-5-2019) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Τροποποίηση του προϋπολογισμού, της πράξης με
τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019-πρόγραμμα ΤΕΒΑ
και την παράταση λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος ΤΕΒΑ 2015-2016
σύμφωνα με το ΦΕΚ 914Β/18-3-20 (σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ΠΕ Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας),
Η εγγραφή ποσού για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας έγινε βάση της αριθ. 4/2020 δημόσιας
πρόσκλησης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6), του ΦΕΚ 2466Β΄ /2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το 2186Β΄ΦΕΚ/2020 και των στοιχείων που ελήφθησαν από τα τμήματα Μισθοδοσίας για το ύψος της
δαπάνης των ωφελούμενων που θα απασχοληθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου για το 2021.
Τα έσοδα για: «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ)» και «Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)» έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την
αριθμ.2036/336831/24-12-2019 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
(ΑΔΑ:Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ) σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ –ΣΑΕ 082/2 και τις εκτιμήσεις των αρμοδίων
Δ/νσεων των Π.Ε.
Τα έσοδα για «Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των
προϊόντων της Μελισσοκομίας » έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με την αριθμ.276/175472/01-07-2020
Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:6ΛΜ84653ΠΓ-ΟΑΙ) σε βάρος των
πιστώσεων του ΠΔΕ –ΣΑΕ 082/2 και τις εκτιμήσεις των αρμοδίων Δ/νσεων των Π.Ε.
Σύμφωνα με την αριθ.: 1777/211994/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3309 Β΄/7-8-2020) και τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις
των Π.Ε.) προϋπολογίστηκε ποσό για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου της χώρας σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ . Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού
κρίθηκε αναγκαία και καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου και
την προστασία της δημόσιας υγείας με την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων για την διερεύνηση, πρόληψη,
επιτήρηση, έλεγχο, εκρίζωση και για έκτακτες επεμβάσεις. Επίσης στο πλαίσιο των ειδικών κτηνιατρικών
διατάξεων για το έτος 2020 και σύμφωνα με το ΦΕΚ 4738Β΄/28-12-2019 και με την αριθ.: 147/23079/2020
(ΑΔΑ:67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) Απόφαση Κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
προϋπολογίστηκε ποσό για «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης
του ζωικού κεφαλαίου της χώρας σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ - ΣΑΕ 082/2,
Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. Α.3 της ΚΥΑ και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ.:120201/3923/2020 έγγραφό της,
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στην κατηγορία εσόδου 9400 έχει προβλεφθεί πίστωση για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας τα οποία θα
πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα) και η
πρόβλεψη του εσόδου ενσωματώθηκε ισόποσα ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στον Προϋπολογισμό της
έδρας.

Β.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγορία εσόδου: 1000 μείον 1250,
3000, 4000, 5000 μείον 5200, 6000)
Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου προέρχονται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ και αφορούν:
Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,
Έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
(Κτηνιατρική, Ανάπτυξης, Μεταφορών κ.λπ.)
Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)
Η εκτίμηση των ιδίων εσόδων έγινε αυστηρά στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ορίζει η ΚΥΑ κατάρτισης του
Προϋπολογισμού.(άρθρο 5 παρ.β.) Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν βάση της σύγκρισης της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού κατά το χρον. διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2020.
Η σύγκριση της εκτέλεσης του 7μήνου έγινε σε επίπεδο Περιφέρειας και κατέδειξε μείωση της εκτέλεσης του
7μήνου του 2020 (1.225.822,94) σε σχέση με το 7μηνο του 2019(1.449.058,00) κατά 223.235,06€. Σύμφωνα με
την μεθοδολογία της ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού το ανώτερο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον
Προϋπολογισμό του 2021 για τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας είναι το ύψος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας έτους 2019 (2.490.132,56€) και δεν μπορεί να το ξεπερνάει.
Μετά την λήξη του οικ. έτους 2020, ο προϋπολογισμός του 2021, θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου
να προσαρμοστεί η ομάδα των ίδιων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών
ταμειακών υπολοίπων.
Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως ακολούθως:
 01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων:
118.313.202,88
 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας :
10.728.055,72
 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
7.613.428,38
 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:
7.812.857,36
Σύνολο Εσόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 144.467.544,34
Οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου έχουν ως εξής:
ΚΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
0000
Επιχορηγήσεις
452.167,55
0100
Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό
180.435,52
0300
Επιχορηγήσεις προερχόμενε από το Εξωτερικό
271.732,03
1000
Φόροι-τέλη & Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.
40.355.508,73
1215
Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κ.λπ.
40.000,00
1226
Έσοδα από τέλη άδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων
1.724.508,73
1251
Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επενδύσεις
5.320.000,00
1252.01 Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες
5.472.000,00
1252.02 Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας
19.484.000,00
1252.03 Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών
8.030.000,00
1252.05 Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε.
13.000,00
1252.06 Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας
272.000,00
3000
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.
247.472,73
3200
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
4.400,00
3300
Έσοδα από πώληση αγαθών
3.911,78
3500
Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.
239.160,95
4000
Προσαυξήσεις-πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα
230.500,00
4200
Πρόστιμα, Χρηματ.ποινές, παράβολα
230.500,00
5000
Λοιπά Έσοδα
5.052.014,00
5200
Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων
5.015.000,00
5500
Επιστροφές χρημάτων
1.620,00
5600
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις
35.394,00
6000
Έκτακτα έσοδα
89.100,00
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6600
9000
9400
9400

Λοιπά Έσοδα
Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις Π.Δ.Ε.
Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε
Έσοδα από επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε. ΠΤΑΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

89.100,00
98.040.781,33
48.040.781,33
50.000.000,00
144.467.544,34

ΙΙ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τα Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2021 ανά Περιφ. Ενότητα προκύπτουν από την εκτίμηση της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού έτους 2020 κατά την 31/12/2020 και έχουν ως ακολούθως:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 22.212.780,85
Τ110: 1.947.081,38
Τ120: 1.104.620,75
Τ121:
138.640,75
Τ122: 965.980,00
Τ130:
4.646,33
Τ140: 19.156.432,39
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 5.682.436,62
Τ110:
191.351,36
Τ120:
489.468,59
Τ121:
19.000,00
Τ122:
470.468,59
Τ130:
178.296,34
Τ140: 4.823.320,33
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:5.241.531,45
Τ110:
83.282,20
Τ120: 342.600,00
Τ121:
26.500,00
Τ122: 316.100,00
Τ130: 318.939,07
Τ140: 4.496.710,18
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:6.102.038,50
Τ110: 657.031,67
Τ120: 479.450,00
Τ121:
50.150,00
Τ122: 429.300,00
Τ130:
3.440,00
T140: 4.962.116,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 39.238.787,42
Το Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021 της Περ. Ηπείρου αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
κατάρτισης του Προϋπολογισμού:
Τ100
Τ110
Τ120
Τ121
Τ122
Τ130
Τ140

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ
Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών Ετών
(ΠΟΕ)
Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών
(ΠΟΕ) για έργα ΠΔΕ
Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών
(ΠΟΕ) εκτός ΠΔΕ
Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη
ειδικών αναγκών
Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει
δαπανών

39.238.787,42
2.878.746,61
2.416.139,34
234.290,75
2.181.848,59
505.321,74
33.438.579,73

ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ
Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανό ταμειακό υπόλοιπο έγινε η κατανομή των δαπανών στο σκέλος των
εξόδων στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περ.
Ηπείρου καθώς και οι απαιτούμενες εγγραφές για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών με την

-14-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

εγγραφή επιπλέον πιστώσεων από ίδια έσοδα της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις των έργων που εκτελούνται από
έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. (κατηγορία εξόδου 9700) διαμορφώθηκαν με βάση την χρηματοδότηση από ΚΑΠ για
επενδυτικές δαπάνες και από ίδια έσοδα της Περιφέρειας.
Η εγγραφή των πιστώσεων των δαπανών για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ της Κοινωφελούς
εργασίας, των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του προγράμματος εξυγίανσης
Ζωικού κεφαλαίου και της Επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων έγινε σε αναλογία με τα έσοδα και τα
πιθανά Τ.Υ. όπου αυτά έχουν προβλεφθεί.
Η εκτίμηση των δαπανών των έργων
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(εθνικό και
συγχρηματοδοτούμενο) έγινε σύμφωνα με τα έσοδα, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και τα πιθανά
ταμειακά υπόλοιπα, ενώ για τις δαπάνες των έργων της Περιφέρειας με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου έγινε ισόποση
εγγραφή σε αναλογία με το σκέλος των εσόδων και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης.
Σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 176 παρ.11 του ν.4555/19-7-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης),
και την αριθ.: 12/59/30-9-2020 απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου έγινε η εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων
σε αναλογία με το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2021,
Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ
251Α΄/24-11-2014), στον Κ.Α. Εξόδου 0631 προϋπολογίστηκε η απαιτούμενη πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού: 602.000,00€, για την προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω
απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ της Περιφέρειας
Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 28-6-2007) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στα πλαίσια της ανάγκης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών έγινε προσπάθεια μείωσης των
λειτουργικών δαπανών σε σχέση με την διαμόρφωση του 2020, ενώ θα γίνεται συνεχώς επανεξέταση των
δαπανών με συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου
δημοσιονομικού χώρου. Στα πλαίσια της ανάγκης για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
υπήρξε ειδική μνεία για την ενίσχυση των ΚΑΕ σε βάρος των οποίων εκτελούνται οι δαπάνες για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid- 19 (5152, 1219, 1231, 1699, 1723 κ.λπ).
Στα ίδια πάντα πλαίσια της υποχρέωσης των φορέων της Γεν. Κυβέρνησης για την μείωση των οφειλών προς
τρίτους και την ταχύτερη εξόφληση των συναλλασσομένων, η πρόβλεψη των οφειλών του 2020 οι οποίες θα
πληρωθούν το 2021 προϋπολογίστηκε μειωμένη σε σχέση με τις οφειλές του 2019. Με το κλείσιμο του οικ.
έτους 2020, θα οριστικοποιηθούν ως προς το πραγματικό τους ύψος, οι οφειλές της Περιφέρειας Ηπείρου, και
τα ταμειακά της διαθέσιμα με την 1η τροποποίηση βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, η οποία θα γίνει
το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2021(άρθρο 7, παρ. 1 ΚΥΑ 46736/2020.
Οι ΚΑΕ εξόδων στην στήλη της πρόβλεψης αναλύονται: α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το έτος του
Προϋπολογισμού με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την
διάκριση (02) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ 302Α/1999-Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά Περιφερειακή ενότητα έχουν ως ακολούθως:
 01-Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων:
140.525.983,73
 02-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας :
16.410.492,34
 03-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
12.854.959,83
 04-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:
13.914.895,86

Σύνολο Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου: 183.706.331,76
Οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως εξής:
ΚΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0000
Πληρωμές για υπηρεσίες
0200
Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων
0300
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών
κατηγοριών
0500
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
0600
Ασφαλιστικές παροχές
0700
Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών
0800
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
(0821) (Πληρωμές για μεταφορά μαθητών)
0900
Φόροι-Τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
1000
Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
1100
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.
1200
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
1300
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΠΟΣΟ
43.409.489,91
24.278.013,92
197.162,01
938.201,74
602.000,00
1.442.915,42
15.943.196,82
(11.134.682,79)
8.000,00
2.411.490,00
278.500,00
321.490,00
264.500,00
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1400
1500
1600
1700
2000
2300
2500
2700
3000
3100
3200
5000
5100
5200
5300
6000
6110
6120
7000
7200
9000
9400
9400
9500
9700

Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Διάφορες Προμήθειες
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Πληρωμές μεταβιβαστικές
Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Υγείας
Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.
Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται
Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
Πληρωμές για εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης
Τόκοι δανείων εσωτερικού
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Απαλλοτριώσεις-αγορές-ανεγέρσεις
Δαπάνες απαλλοτριώσεων
Πληρωμές για επενδύσεις
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ από το ΠΤΑΗ
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.
Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

164.000,00
723.000,00
134.000,00
526.000,00
373.101,53
19.182,41
156.000,00
197.919,12
6.102.419,90
22.350,00
6.080.069,90
1.330.289,29
630.889,87
105.374,84
594.024,58
190.000,00
10.000,00
180.000,00
3.911,78
3.911,78
129.885.629,35
51.161.070,72
50.000.000,00
52.226,79
28.672.331,84
183.706.331,76

Η πρόβλεψη των οφειλών σε αναλογία ως προς το Τ120 ανέρχεται σε 2.416.139,34€ και αναλυτικά ανά
κατηγορία κωδικού έχει ως εξής:
ΚΑΕ
0000
0200
0300
0500
0700
0800
(0821)
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
3000
3100
5000
5100
5200
5300
9000
9400
9700

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πληρωμές για υπηρεσίες
Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών
κατηγοριών
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
(Πληρωμές για μεταφορά μαθητών)
Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Διάφορες Προμήθειες
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Διάφορες σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
Πληρωμές για επενδύσεις
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.
Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ:

ΠΟΣΟ
1.976.998,59
3.050,00
7.350,00
99.150,00
105.255,00
1.762.193,59
(1.537.718,59)
157.000,00
22.500,00
6.000,00
12.500,00
5.000,00
32.000,00
7.000,00
72.000,00
1.350,00
1.350,00
46.500,00
5.000,00
31.000,00
10.500,00
234.290,75
234.290,75
0,00
2.416.139,34
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021:
144.467.544,34
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021:
183.706.331,76
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ :
39.238.787,42
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020
Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :
 Από το σχέδιο Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής
Προϋπολογισμός),
 Από το σχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2021 ανά Περιφερειακή Ενότητα,
 Από τις επί μέρους Εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κατάρτιση του σχεδίου
Προϋπολογισμού τους,
 Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής ανά
Περιφερειακή Ενότητα.

………………………………………………………………………………………………… ».
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Σχεδίου
του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021, όπως υποβλήθηκε από
την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και μέσα στα πλαίσια και όρια που
επέβαλαν οι οδηγίες της.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος,
δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά η παράταξη
«Ορίζοντες Ηπείρου», στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου
οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο
στην απόφαση αυτή φάκελο.
Β. Τον ανωτέρω φάκελο του σχεδίου, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,
σύμφωνα με το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εισηγείται την
ψήφισή του.
 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
κος Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Με κανένα τρόπο δεν κληθήκαμε να μετάσχουμε
στη σύνταξη του προϋπολογισμού, ούτε καν με προηγούμενη ενημέρωση -όπως είναι η πάγια
θέση μας- και για το λόγο αυτό καταψηφίζουμε και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά, στη συζήτηση
του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου» και
κα Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του
θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1656/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού
Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4.

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

5.

Την αριθμ. 12/648/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € 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. 5005/0605-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
163234/16147/06-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού
Τετρακώμου - Φράξου - Καστανιάς» συνολικού προϋπολογισμού 3.430.000,00 € με ΦΠΑ, 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. 14/764/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 28-05-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.

7.

Την αριθμ. 20/1231/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 15-07-2020 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. 90275 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου Φράξου - Καστανιάς» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 42,30%.

8.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11130/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2421/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 21-09-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,30%.

9.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 21-09-2020 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. 90275 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη»,
προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου –
Καστανιάς»,
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 «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
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έκπτωση 42,30%.
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 «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού
650.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου - Φράξου – Καστανιάς»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσό προσφοράς
302.438,87 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,30%, σύμφωνα με το από 15-07-2020 Πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1231/07-08-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-09-2020 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 «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
302.438,87 € χωρίς Φ.Π.Α, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000010 και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου Φράξου – Καστανιάς».


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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ
ΡΕΤΣΙΑΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΛΑΤΗ»

ΠΡ ΑΚ Τ Ι Κ Ο ( ΙΙ)
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των
εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΑΝΑ –
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΗ» προϋπολογισμού 650.000,00 €
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Σήμερα την 21-9-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή
Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.) του παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
14/764/05-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
(ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ9-ΦΕΡ), συνήλθε σε συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της:
1.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., στο Δήμο Μετσόβου, πρόεδρος
2.
ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στο Δ. Ιωαννιτών, μέλος
3.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ,Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Περιφέρεια Ηπείρου,
μέλος
προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 7 ΑΡΤΑ, ΑΦΜ: 044845854 για την κατακύρωση της
σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την αρ.
61881/6058/22-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006903016 2020-06-22) διακήρυξη.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου
ότι ήταν παρόντα και τα τρία από τα τρία μέλη, 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 90275
Έχοντας υπ’ όψη
 την αριθ. 20/1231/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας,
 την από 14-08-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 το με αρ. πρωτ. 108339/10253/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ΠΗ προς τον προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών
για προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε
μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 την από 01-09-2020, 03-09-2020 και 18-09-2020 (μετά από πρόσκληση για
διευκρίνιση) ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
 την από 03-09-2020 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη
Δ.νση Τεχν. Έργων ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 118253/11130/0309- 2020.
Η
Επιτροπή
αποσφραγίζει
τον
φάκελο
δικαιολογητικών,
μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους,
διαπιστώνει ότι
•
τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και
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•
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΑΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΗ» προϋπολογισμού 650.000,00 € (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 7 ΑΡΤΑ, ΑΦΜ: 044845854, η οποία είναι προσωρινός μειοδότης
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, με ποσό προσφοράς 302.438,87 € χωρίς
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,30 %.
Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

222.834,91 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

40.110,28 €

Σύνολο:

262.945,19 €

Απρόβλεπτα 15%:

39.441,78 €

Σύνολο:

302.386,97 €

Αναθεώρηση:

51,90 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

302.438,87 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την
Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 21-09-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ

2.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΛΗΣ

3.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

-22-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1657/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων
από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού
260.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 35/2745/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον
αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν
στην αριθμ. πρωτ. 17952/21-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 183775/17935/21-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 37/2915/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 16-12-2019
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 19/1150/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 22-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86828 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο.
20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με 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» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς
105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,69 %.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11113/24-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2378/29-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2309-2020 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 «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και
μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,69 %.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86828 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον
αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και
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μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,69 %.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 08-01-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της
Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, 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»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό
προσφοράς 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,69 %, σύμφωνα με το από 22-052020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1150/29-07-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 23-09-2020 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 «Π.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, στο ποσό των 105.497,26 € χωρίς ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη 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».
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Π.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΆΓΙΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. 20 »
προϋπολογισμού 260.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα, στις 23-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος, ο οποίος
αναπληρώνει τον κο Ιωάννη Γιαννούση ο οποίος έχει αποχωρήσει από την
Περιφέρεια Ηπείρου και έχει αποσπαστεί σε άλλη θέση,
2. Ιωάννης Τσιμαράκης, Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων Π.Η., τακτικό μέλος
3. Σοφία Γαλάνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Υ. Δ. Ιωαννιτών
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με το
αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-5073eba-2019-12-16 και την με αριθ. οικ.37/2915/23-12-2019 (ΑΔΑ: 78ΘΕ7Λ9-1ΒΓ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 19/1150/29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 22-05-2020 1ο πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών του από 8-01-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Το με αριθ. πρωτ. 104066/9859/25-08-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. 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 και τα από 03/09/2020 υποβληθέντα με
αριθμό πρωτοκόλλου 117935/11113 πρωτότυπα δικαιολογητικά.
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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 γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως προσκομίσθηκαν ορθά
τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
I.Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
II.Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
III.Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ –
ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. 20 » στον προσωρινό ανάδοχο
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Σταύρου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιωάννης Τσιμαράκης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Σοφία Γαλάνη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1658/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 30-07-2020 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. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια Νομού»,
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).
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/649/13-05-2020 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.
Ιωαννίνων - Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5211/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53218/5180/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.038 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 638 και αρ. πρωτ. 19176/1433/07-02-2020
(ΑΔΑ:Ψ6ΨΤ7Λ9-Μ4Ε) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 628 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. 17/1047/08-07-2020 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. 20/1229/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 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. 90848 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - Όρια
Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.038 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020
και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση 62,40
%.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11236/25-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2364/25-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2409-2020 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 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
έκπτωση 62,40 %.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 24-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 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. 90848 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.038 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
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση
62,40 %.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 30-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.038 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς
60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση 62,40 %, σύμφωνα με το από 30-07-2020 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1229/07-08-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 24-09-2020 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 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.038
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 638 και αρ. πρωτ.
19176/1433/07-02-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΨΤ7Λ9-Μ4Ε)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 628 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 20/1229/07-08-2020
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση – βελτίωση με την
κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια
Νομού»

2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Στα Ιωάννινα, την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΆΡΤΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90848, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 17/1047/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη της:
1. Γεώργιος Οικονόμου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Πρόεδρος)

2. Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)

3. Χριστόδουλος Καπετάνος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)

προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, Ιωάννινα για την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό
διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με 5.
την υπ΄αριθμ.
82719/7751
Διακήρυξη της Δημοπρασίας του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC006971203 2020-07-03).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν
παρόντα και τα τρία μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90848.
Έχοντας υπ’ όψη
 την αριθ. 20/1229/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας,
 την από 24-08-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
προς τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
 το με αρ. πρωτ. 108334/31-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου προς τον προσωρινό ανάδοχο, περί υποβολής δικαιολογητικών
για προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω
ΕΣΗΔΗΣ,
 την από 03-09-2020 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό
μειοδότη (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
 την από 04-09-2020 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ.νση
Τεχν. Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου:
119100/11236/04-09-2020,
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Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και



τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση
της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΆΡΤΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» 200.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, Ιωάννινα, η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον
Πίνακα του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι, με ποσό προσφοράς 60.650,68 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 62,40 %.

Αναλυτικά:
Ποσό προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

44.678,88 €
8.042,20 €

Σύνολο:

52.721,08 €

Απρόβλεπτα 15%:

7.908,16 €

Σύνολο:

60.629,24 €

Αναθεώρηση:

21,44 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

60.650,68 €

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

Ιωάννινα, 24-09-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γεώργιος Οικονόμου

Αγνή Κερομύτη

Χριστόδουλος Καπετάνος
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1659/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης
διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», 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).
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 163473/24-102017 (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.

-33-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

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. 31/2468/21-10-2019 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 «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω
Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
15990/18-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με
την αριθμ. 146144/14598/25-09-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», 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. 36/2820/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 09-12-2019
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την με α/α 538/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 526 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθμ. 3/220/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
24-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86748 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με
Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041),
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΑΤΕΒΕ», με προσφορά 52.423,71 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
πενήντα τρία και πενήντα επτά τοις εκατό (53,57 %).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2490/09-06-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1315/12-062020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το
2ο/28-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του
θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από
τον προσωρινό μειοδότη, και επειδή διαπίστωσε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά, εισηγείται: « … 1.
την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» 2. Την κατάπτωση υπέρ της
Περιφέρειας Ηπείρου της εγγύησης συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 (εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(0400) με αριθ.GRZ111944, ποσού 2.260,00€, υπέρ της εταιρείας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»), μετά από γνώμη
του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. 3. Την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση σύνδεσης
διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» δεύτερο κατά σειρά
μειοδοσίας προσωρινό ανάδοχο με προσφορά 55.397,63€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %). …».
10.

Την αριθμ. 15/845/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναβλήθηκε η
συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
86748 για την κατασκευή του έργου του θέματος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης στη
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο με έμμισθη εντολή κ. Δημήτριο Στάθη,
ώστε να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που τίθενται με το ανωτέρω 2 ο/28-04-2020 Πρακτικό, ώστε
η Οικονομική Επιτροπή να έχει ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος και να διευκολυνθεί στο έργο
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της.
11.

Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 107810/735/12-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 1974/12-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία, ο δικηγόρος με
έμμισθη εντολή κ. Δημήτριος Στάθης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, γνωμοδοτεί υπέρ του
αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, επειδή
δεν πληροί τους όρους του νόμου για την κατακύρωση του αποτελέσματος στο όνομα του.

12.

Την αριθμ. 21/1324/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, αφού έγινε
αποδεκτή η αριθμ. πρωτ. 107810/735/12-08-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Ηπείρου και του δικηγόρου με έμμισθη εντολή κου Δημητρίου Στάθη, εγκρίθηκε το 2ο/2804-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86748 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το
οποίο:
Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 3/220/28-01-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», επειδή
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα
με τους όρους της οικείας διακήρυξης.
Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, ήτοι ποσό 55.397,63 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση
πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %).
Γ. διαβιβάσθηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

13.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11681/25-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2357/25-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
21-09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή, Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ».

14.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 21-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86748 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού
140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01 του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009 και τίτλο
«Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041),
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 προσωρινό
ανάδοχο «Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ».
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 08-01-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»,
προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01 του
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προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009
και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041),
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με ποσό προσφοράς 55.397,63
€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93
%), σύμφωνα με το 2ο/28-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την
αριθμ. 21/1324/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-092020 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 «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ»,
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 55.397,63 €
(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9479.01.002.01 του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α.2015ΕΠ33000009
και τίτλο «Βελτίωση οδού Tύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041), σύμφωνα με την με α/α 538 & αριθμ.
πρωτ. 11816/950/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 526 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/Π.Η.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» του έργου:
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»
προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Οι υπογράφοντες:
1. Γεώργιος Σιώμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η.,
πρόεδρος
2. Πήχα Αλεξία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Παπαπέτρου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:
 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 09-12-2019 με
ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-5007-eba-2019-12-09-13:00:00.000000
 την με αρ. πρωτ. 36/2820/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚ57Λ9-ΥΞΞ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος,
και έχοντας υπόψη
 την υπ΄αριθ. 3/220/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΒΓ7Λ9-Α28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 24-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας
 την από 31-01-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς
τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 το με αρ. πρωτ. 15073/1434/10-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου
προς τον προσωρινό μειοδότη «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», περί υποβολής δικαιολογητικών για
προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 την από 19-02-2020 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 86748 και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην
αναθέτουσα αρχή)
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 την από 19-02-2020 υποβολή στη Δ.νση Τεχν. Έργων Περ. Ηπείρου, με αρ. πρωτ.
εισερχόμενου εγγράφου 26853/2490, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα που απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του Ν.4250/2014.
 Την υπ΄αριθ. 21/1324/14-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 28-04-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας, με το οποίο απορρίπτεται
η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθ. 3/220/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και
αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ» που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι ποσό 55.397,63€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και ενενήντα τρία τοις εκατό (50,93 %)
 Την από 24-08-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς
τους συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 Το με αρ. πρωτ. 110166/10446/04-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περ.
Ηπείρου προς τον προσωρινό μειοδότη «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», περί υποβολής
δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος, που
στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 Την από 11-09-2020 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 86748 και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην
αναθέτουσα αρχή).
 Την από 11-09-2020 υποβολή στη Δ/νση Τεχν. Έργων Περ. Ηπείρου, με αρ. πρωτ.
εισερχόμενου εγγράφου 123940/11681, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα που απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του Ν.4250/2014.
συνήλθαμε στις 21-09-2020, 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 σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, καθώς και
ότι
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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:
«Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικού – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό»
προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον προσωρινό ανάδοχο «Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ».
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 21 Σεπτεβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Πήχα Αλεξία

Παναγιώτα Παπαπέτρου
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1660/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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/25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου
– Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/655/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την
οποία: Α. εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 195.000,00 € με ΦΠΑ, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», συνολικού
προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού
€ 350.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με
τις αριθμ. αριθμ. 3/177/28-01-2020 και 8/450/24-03-2020 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, και τις με α/α 523 & αρ. πρωτ. 11788/934/28-01-2020 και α/α 970 & αρ. πρωτ.
41293/3074/24-03-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν
αντίστοιχα, με α/α 511 και α/α 993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου και Β. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην
αριθμ. πρωτ. 5217/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53233/5186/11-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και
του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό
€ 195.000,00 με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 14/765/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 28-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού
545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό €
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350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό € 195.000,00 με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς
219.333,28 € προ Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,10%
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11179/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2368/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού
μειοδότη του διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού
εισηγείται τον αποκλεισμό αυτού και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του δεύτερου
κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» με
ποσό προσφοράς 235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34%.
9.

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



Εγκρίνει το 2ο/25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276 για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου –
Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 350.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (για ποσό €
195.000,00 με ΦΠΑ),
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, εργοληπτική
επιχείρηση «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», που αναδείχθηκε βάσει του από 17-07-2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι στα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, δεν υποβλήθηκε αντίγραφο ποινικού μητρώου του
κου Πάνου Πελοπίδα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά αντί αυτού
κατατέθηκε αντίγραφο αίτησης του για έκδοση ποινικού μητρώου με ημερομηνία 17-8-2020,
ούτε υποβλήθηκε σχετικό αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, με συνέπεια, ο
προσωρινός μειοδότης να μην πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφού δεν εκπληρώνεται η
απαίτηση του άρθρου 22.Α.1 της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 αυτής, η προσφορά
του απορρίπτεται.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του
προσωρινού μειοδότη «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» και την ανάθεση της σύμβασης του έργου, στον
οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» με μέση τιμή έκπτωσης 46,34
%.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 2ο/25-09-2020 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90276 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη
Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2020 και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20182020»:

-42-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

Α. απορρίπτεται η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 19/1148/29-07-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.»,
επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης οπότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, αφού δεν εκπληρώνεται η απαίτηση του άρθρου 22.Α.1 αυτής και συγκεκριμένα
επειδή «δεν υποβλήθηκε αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Πάνου Πελοπίδα μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά αντί αυτού κατατέθηκε αντίγραφο αίτησης του για
έκδοση ποινικού μητρώου με ημερομηνία 17-8-2020, ούτε υπέβαλλε αίτημα προς την Επιτροπή
Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο θα έπρεπε να συνοδεύεται
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, ώστε η αναθέτουσα αρχή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες αρχές, όπως
το άρθρο 4.2γ της διακήρυξης ορίζει » και

Β. αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,34%, με ποσό προσφοράς
235.842,64 € χωρίς ΦΠΑ.


Διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του
Ν. 4412/2016 για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου),
της εγγύησης συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό
φορέα «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ
ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ)»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα Ιωάννινα, την 25η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΗ
ΖΕΦΥΡΟΣ)» και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90276, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ΄αριθμ. 14/765/05-06-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με παρόντα τα μέλη
της:
1. Γεώργιο Μαχαιρά
2. Αγνή Κερομύτη
3. Γεώργιο Οικονόμου

1.

2.
3.

4.
5.

Πολιτικό Μηχανικό (Πρόεδρος)
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ (Μέλος)
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Μέλος)

και έχοντας υπόψη:
Την υπ΄ αριθμ. 9/1148/29-07-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 17-7-2020 1o πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από
1-7-2020 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Την από 10-8-2020 ηλεκτρονική κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω
εγκριτικής απόφασης Ο.Ε.
Το με αρ. πρωτ. 104059/9856/25-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Η. με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς
έλεγχο, και η από 25-8-2020 ανάρτησή του στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω του «επικοινωνία».
Η από 2-9-2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο
«επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και
η υπ΄ αριθμ. 1416/2-9-2020 αίτηση προσωρινού αναδόχου με συνημμένο το
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής και έλαβε αρ. πρωτ. 118648/11179/3-9-2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι
ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό
συστήματος 90276.
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τόσο εκείνων που αναρτήθηκαν
στο υποσύστημα όσο και εκείνων που κατατέθηκαν μέσω πρωτοκόλλου διαπιστώθηκε:
α) ότι αυτά κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και
β) δεν υποβλήθηκε αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου Πάνου Πελοπίδα μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αλλά αντί αυτού κατατέθηκε αντίγραφο
αίτησης του για έκδοση ποινικού μητρώου με ημερομηνία 17-8-2020, ούτε υπέβαλλε
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο θα έπρεπε να συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ώστε η αναθέτουσα
αρχή να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες αρχές, όπως το άρθρο 4.2γ της
διακήρυξης ορίζει.
Κατά συνέπεια, ο προσωρινός ανάδοχος «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» δεν πληροί τις
προϋποθέσεις συμμετοχής αφού δεν εκπληρώνεται η απαίτηση του άρθρου 22.Α.1 της
διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 αυτής η προσφορά του απορρίπτεται.
Κατόπιν αυτών ο κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται
ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2

Α/Α καταθ.
156461
154231

3

154878

4

155332

5
6
7

156675
156597
154865

Επωνυμία Προσφέροντα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ
ΘΩΜΑ
Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.

Ποσοστό
46,34%
41,00%
40,25 %
37,42 %
36,91 %
35,16 %
5,26 %

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς
του προσωρινού μειοδότη «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» και την ανάθεση της σύμβασης του έργου
προϋπολογισμού 545.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» με μέση τιμή έκπτωσης 46,34 %. 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 25/9/2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γεώργιος Μαχαιράς

Αγνή Κερομύτη

Γεώργιος Οικονόμου
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1661/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 18-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί
της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 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).
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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 με αριθμ. πρωτ. 92073/2912/15-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 351.800,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» και υποέργο
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού 351.800,00 €.

6.

Την αριθμ. 18/1079/17-07-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή
κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού €
351.800,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 8692/1507-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με
την αριθμ. 92117/8690/15-07-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με 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 Περιφέρειας Ηπείρου.

7.

Την αριθμ. 21/1369/14-08-2020 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 14-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.

8.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12493/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2370/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού
που διενεργήθηκε στις 04-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος,
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 157.248,15 €
χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45%.

9.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
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. 91733 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί
της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 157.248,15 € χωρίς
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15%:
Σύνολο:
Απολογιστικά ΑΕΚΚ
Αναθεώρηση:
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

113.504, 28 €
20.430, 77 €
133.935, 05 €
20.090,26 €
154.025,31 €
2. 684,05 €
538,79 €
157.248,15 €

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ»

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

1Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Στα Ιωάννινα, την 4η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού 351.800,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91733,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/765/05-06-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν μέχρι την 25/6/2020 (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προφορών) με παρόντα τα μέλη της:
1) Ιωάννα Ιωάννου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος
2) Μαρία – Έλενα Λύτη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος
3) Ιππόλυτος Κακοσίμος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό
μέλος
και έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των Νόμων του άρθρου 7 της Διακήρυξης
2. τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006
3. την Εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10)
4. την υπ΄αριθμ.18/1079/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης,
5. την υπ΄αριθμ.101495/9563/31-07-2020 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:

20PROC007175480 2020-08-12),
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα
και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 91733.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν έξι (6) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον
«ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και κοινοποιήθηκε
στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση ως εξής:
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Πίνακας 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς

ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
31/08/2020 07:55:59
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
31/08/2020 11:28:14
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
31/08/2020 12:19:58
Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ
31/08/2020 12:22:16
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31/08/2020 13:39:33
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/08/2020 14:10:45
(διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)
(Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. ECC6AA13E0231270B26AC33C4E066869)

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

Συμμετοχής»

και

των

υποφακέλων

«Οικονομική

Προσφορά»

των

διαγωνιζομένων. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως
παράχθηκε από το σύστημα. Το ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, μέσω
του υποσυστήματος «Επικοινωνία», προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του
ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίστηκαν
κατά σειρά μειοδοσίας, στον Πίνακα 2 όπως φαίνεται παρακάτω:
Πίνακας 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3
4
5
6

163967
163875
164082
163805
164052
163960

Επωνυμία Προσφέροντα
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ
Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)

Ποσοστό
45,00 %
42,17 %
40,03 %
38,78 %
37,44 %
37,43 %

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου, κατά το οποίο ο ηλεκτρονικός
υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
α) το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή PDF το
οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Ακολούθως, η επιτροπή έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων ήταν ομαλές.
Κατά τον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις
πέραν του ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα “ ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ”.
Ο οικονομικός φορέας “ ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ ” στο ΤΕΥΔ Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το αν υπερβαίνει τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του ν.3669/2016 (άρθρο 23.5 διακήρυξης), απάντησε δεν απαιτούνται
και για τον λόγο αυτό αποκλείεται της διαδικασίας.
Από τις υποβληθείσες προσφορές, μια (1) περιλάμβανε εγγυητική επιστολή της «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ» Κατάστημα Κόνιτσας (386). Η Επιτροπή Διαγωνισμού δια του Προέδρου της
απέστειλε έγγραφο προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Κατάστημα Κόνιτσας (386), προκειμένου να
ελεγχθεί η εγκυρότητα της.
Για τις υπόλοιπες (5) υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή προέβη
σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους. Κατά τον έλεγχο όμως αυτών διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «Ντούλιας
Παναγιώτης», με την υπ΄αριθμ e-84636/28-08-2020 δεν καλύπτει τον χρόνο ισχύς (ισχύ μικρότερη
-240 ημέρες- από την απαιτούμενη -303 ημέρες- από 31/08/2020 έως 30/06/2021) σύμφωνα με το
Άρθρο 15 παρ 15.3 της Διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά απορρίπτεται.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός
τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ», υπέβαλε εντός τριών (3) ημερών την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με το υπ΄αριθμ.

117645/11097/02-09-2020 έγγραφο, συνεπώς εμπρόθεσμα.
Στο σημείο αυτό και προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού δια του Προέδρου της να αποστείλει
έγγραφο προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Κατάστημα Κόνιτσας (386), ώστε να ελεγχθεί η
εγκυρότητα της εγγυητικής διέκοψε την συνεδρίαση.
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Στα Ιωάννινα, την 18η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού του
έργου με τίτλο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής
οδού», προϋπολογισμού 351.800,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ
91733, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/765/05-06-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν με παρόντα τα μέλη της:
1) Ιωάννα Ιωάννου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος
2) Μαρία – Έλενα Λύτη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος
3) Ιππόλυτος Κακοσίμος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τακτικό
μέλος
Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 10042313520/20/07-09-2020 έγγραφό της, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
απάντησε στο υπ΄αριθμ.117645/11097/07-09-2020 έγγραφο της επιτροπής, ότι η προαναφερόμενη
εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί από εκείνη και βρίσκεται σε ισχύ.
Μετά τα παραπάνω ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας οι προσφορές των οποίων
κρίνονται παραδεκτές διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3
4

163967
163875
164052
163960

Επωνυμία Προσφέροντα
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Α ΚΑΙ Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)

Ποσοστό
45,00 %
42,17 %
37,44 %
37,43 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»,
προϋπολογισμού 351.800,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον μειοδότη οικονομικό φορέα
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης
σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 157.248,15€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση
45,00 %. Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

113.504,28€
20.430,77€

Σύνολο:

133.935,05€

Απρόβλεπτα 15%:

20.090,26€

Σύνολο:

154.025,31€

Απολογιστικά ΑΕΚΚ
Αναθεώρηση:

2.684,05€
538,79€
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Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

157.248,15€

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω και θα υποβληθεί μέσω του «επικοινωνία» του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στην
Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση.

Ιωάννινα, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Λύτη Μαρία - Έλενα
Ιωάννα Ιωάννου
Ιππόλυτος Κακοσίμος
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1662/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 8ο
Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας
υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων»,
προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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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 με αρ. πρωτ.: 54988/1796/13-5-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης 115.000,00 € 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 » (Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση
οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας
Πραμάντων).
6. Την αριθμ. 21/1327/14-08-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών
και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων -Διαπλάτυνση
γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10171/12-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 57952/5686/19-05-2020
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου 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. 22/1450/28-08-2020 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 28-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12562/29-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2381/29-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 18-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση (25,11%).
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9.

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

Εγκρίνει το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020
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. 92156 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας
υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων»,
προϋπολογισμού 115.000,00 € με Φ.Π.Α, 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ
24%) και μέση τεκμαρτή έκπτωση (25,11%).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Του 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:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ»
εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

σύμφωνα με την αριθ. πρωτοκ. 110170/10449/24-08-2020 Προκήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92156/2020, δημοσιεύθηκε νόμιμα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 20PROC007231337
Στα Ιωάννινα, στις 18-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, πρόεδρος,
2. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, μέλος
3. ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθ. 22/1450/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ΑΔΑ:
6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 14/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) βρίσκεται σε απαρτία και ο Πρόεδρός της 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 92156.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερεις (4) φάκελοι προσφοράς. Ο σχετικός
«Κατάλογος συμμετεχόντων» όπως παράχθηκε από το υποσύστημα με βάση το χρόνο υποβολής
προσφοράς και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από το χειριστή του συστήματος μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών, έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Α/Α
1
2
3
4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
14/09/2020 13:08:26
14/09/2020 13:12:02
14/09/2020 13:49:04
14/09/2020 14:21:55

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» αναρτήθηκε από την
Επιτροπή ο σχετικός «Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» (πίνακας 2) που παράχθηκε από
το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες και έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2
3
4

Α/Α καταθ.
165443
165728
165763
165745

Επωνυμία προσφέροντα
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ποσοστό
25,11 %
21,09 %
16,06 %
13,55 %

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας, προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 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 στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της οικείας Διακήρυξης, κατά
τη σειρά μειοδοσίας. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση
συμμετοχής του άρθρου 15 της Διακήρυξης.
Από τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές
πληρούσαν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της οικείας Διακήρυξης. Οι υποβληθείσες προσφορές,
περιλάμβαναν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας του.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, https://validate.tmede.gr, του ΤΜΕΔΕ και διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους.
Από των έλεγχο των Τυποποιημένων Εντύπων Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι τα ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν από τους τέσσερεις (4) προσφέροντες συμπληρώθηκαν
πλήρως και ορθά.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας αυθημερόν τον έλεγχο του συνόλου των
υποβληθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, έχει τη γνώμη πως οι τέσσερεις (4) διαγωνιζόμενοι
οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (πίνακας
3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό
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1
2
3
4

165443
165728
165763
165745

Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

25,11 %
21,09 %
16,06 %
13,55 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που είναι ο μειοδότης
σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, με ποσό προσφοράς 69.455,81 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση (25,11%).
Το παρόν πρακτικό, που η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε, θα υποβληθεί στην Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη.
Ιωάννινα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Δ. Τσούρης
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχ/κος

Αναστασία Τσιατούρα
Πολιτικός Μηχ/κος

Ευτυχία Μάργαρη
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1663/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 9ο
Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου
Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 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).
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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. 156657/5106/01-11-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση
διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.
2017ΕΠ53000000 του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019» με υποέργο: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου
Ζαγορίου».
6. Την αριθμ. 10/576/15-04-2020 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 «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € 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. 4293/13-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 156929/14319/11-02-2019
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/38/10-04-2019 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 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών
Μνημείων 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 Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 23/1458/10-09-2020 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 03-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12491/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2369/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 37.901,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και είκοσι πέντε τοις εκατό (41,25%).

9.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
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. 92168 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου
Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Αποκατάσταση Πολιτιστικών Μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με
ποσό προσφοράς 37.901,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και
είκοσι πέντε τοις εκατό (41,25%).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας
Βίκου Ζαγορίου»

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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:
«Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου»
Εκτιμώμενης αξίας 80.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 112728/ 10663/ 24-8-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε αυξ. αριθμό 92168
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007255512 2020-09-02.
Σήμερα, στις 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Παπανικολάου Αικατερίνη, Αγρονόμος -Τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών,
πρόεδρος
2. Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου,Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Ελευθέριος Τσουκανέλης, Αρχιτέκτων μηχανικός, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 23/ 1458/ 10-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου

(ΑΔΑ:64Χ77Λ9-ΧΧΨ), την Επιτροπή του

Διαγωνισμού

για το έργο της

επικεφαλίδας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με
καταληκτική ημερομηνία την 21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία 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 92168.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πέντε (5) προσφορές οικονομικών φορέων,
σύμφωνα με τον ακόλουθο «Κατάλογο Συμμετεχόντων» (Πίνακας Ι) όπως αυτός παράχθηκε από το
σύστημα με βάση το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον
χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την
ηλεκτρονική αποσφράγισης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς

1

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ- ΕΔΕ

21/09/2020 00:33:21

2

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

21/09/2020 11:49:53

3

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

21/09/2020 12:43:39

4

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

21/09/2020 13:53:51

5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ

21/09/2020 14:47:54

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» και μέσω της λειτουργίας
«Επικοινωνία», αναρτήθηκε ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» προκειμένου να
λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ο πίνακας αυτός (Πίνακας ΙΙ) που παράχθηκε από το υποσύστημα, έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

1

Α/Α καταθ.
ΕΣΗΔΗΣ
166556

2

166531

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

36,16 %

3

165440

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ- ΕΔΕ

34,79 %

4

166517

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

28,00 %

5

166524

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

13,00 %

Α/Α

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ

Ποσοστό
Έκπτωσης
41,25 %

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας, προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής του σχετικού ψηφιακού
αρχείου μέσα από το υποσύστημα.
Κατόπιν η Επιτροπή έλεγξε τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της οικείας
Διακήρυξης, κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο ηλεκτρονικός
υποφάκελος, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της Διακήρυξης.
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Ολες

οι υποβληθείσες προσφορές περιελάμβαναν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο
της πληρότητας των εγγυητικών επιστολών και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
διαπίστωσε την εγκυρότητα τους.
Ακολούθως, ελέγχθηκαν τα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στα οποία δεν
διαπιστώθηκαν παραλείψεις.
Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων
δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές
πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές και καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα ΙΙΙ των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)

1

Α/Α καταθ.
ΕΣΗΔΗΣ
166556

2

166531

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

36,16 %

3

165440

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ- ΕΔΕ

34,79 %

4

166517

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

28,00 %

5

166524

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

13,00 %

Α/Α

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ

Ποσοστό
Έκπτωσης
41,25 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», εκτιμώμενης αξίας 80.000
€

(συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%), στη διαγωνιζόμενη επιχείρηση με την επωνυμία:

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», που είναι ο προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ,
με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και είκοσι πέντε τοις εκατό ( 41,25 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος
Παπανικολάου Αικατερίνη
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Τα μέλη
Χαρίκλεια Αντώνη-Βλάχου
Αρχιτέκτων μηχ/κος
Ελευθέριος Τσουκανέλης
Αρχιτέκτων μηχ/κος
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1664/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας»,
προϋπολογισμού € 80.000,00 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).
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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. 10/564/12-03-2019 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 «Βελτίωση βατότητας
οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2664/06-03-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 8743/725/06.03.2019
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», 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. 5/324/18-02-2020 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 17-02-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 7/396/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
η με αριθμ. 34201/3038/10-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση
βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας», λόγω αδυναμίας συνεδρίασης της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού».
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12425/25-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2363/25-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 23-03-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε.», με προσφορά 34.193,54 € (με αναθεώρηση
προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00%).
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των

-67-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 87965 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ
Άρτας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ.
2013ΕΠ03000011)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.»,
με προσφορά 34.193,54 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα
επτά τοις εκατό (47,00%), όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15%:
Σύνολο:
Αναθεώρηση:
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

25.186, 13 €
4.533,50 €
29.719,63 €
4.457,94 €
34.177,57 €
15,97 €
34.193,54 €

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας »
Εκτιμώμενης αξίας 80.000,00€ Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Στα Ιωάννινα, στις 23-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μίχος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος
2. Πήχα Αλεξία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Σιώμος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕΙ, αναπληρωματικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή του Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:


Το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 17-02-2020 με
ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-5455-eba-2020-02-14-08:00:00.000000



Την αριθ. 5/324/18-02-2020 (ΑΔΑ: Ω29Ο7Λ9-ΝΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού του θέματος

Και έχοντας υπόψη


Την αριθ. 10/564/12-03-2019 (ΑΔΑ: 6Χ4Κ7Λ9-3ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού
προϋπολογισμού 80.000,00€, με ΦΠΑ, βάσει της διακήρυξης,



Την αριθ. 7/396/13-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛΒ7Λ9-ΡΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών
προσφορών για τις 23-03-2020,

Συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22519/2133/12-02-2020(ΑΔΑΜ: 20PROC006295354 2020-0214) διακήρυξη.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και έχει «παραλάβει» τον
φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της
διαδικασίας διενέργειας του 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 87965.
Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :


υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά (7) φάκελοι προσφοράς σύμφωνα με τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, και όπως εμφανίζονται στον
Πίνακα 1.
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οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στη συνέχεια ο 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».
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.
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε από το σύστημα. Το ίδιο
αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία»,
προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά
σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

146116

2

146116

3
4
5

145991
145771
146090

6

146119

7

145986

Επωνυμία προσφέροντα
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

Ποσό
προσφοράς προ
ΦΠΑ (€)
33.548,39

Έκπτωση
(%)
48,00

34.193,54

47,00

36.129,03
37.419,36
41.290,32

44,00
42,00
36,00

42.580,64

34,00

45.806,44

29,00
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας
τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης του έργου, κατά το οποίο ο ηλεκτρονικός υποφάκελος
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
α) το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή PDF το οποίο
υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του
διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» δεν

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός
τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την ισχύ τους για τη χρονική διάρκεια που ορίζεται
στη σχετική διακήρυξη.
Κατά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «ΦΕΛΕΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» στο πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ: ΜΕΡΟΣ IV – Κριτήρια Επιλογής→Β. Οικονομική και
Χρηματοοικονομική
επάρκεια
→
Άλλες
οικονομικές
και
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις→(Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν) δεν δηλώνει : ότι δεν έχει υπερβεί τα ανώτερα
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 3669/2008 όπως επιβάλλεται από τη διακήρυξη στο άρθρο
22Γ.
Επειδή η ανωτέρω παράλειψη δεν δημιουργεί ασάφεια, ούτε αποτελεί τυπικό σφάλμα που
να επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να καλέσει τον διαγωνιζόμενο σε συμπλήρωση του ΤΕΥΔ προς
κάλυψη της σχετικής ελλείψεώς του, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4412/2016,
αλλά αντιθέτως συνιστά ουσιώδη έλλειψη που σχετίζεται με τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού
του αναδόχου, επομένως η προσφορά με α/α (1) του οικονομικού φορέα «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
αποκλείεται του διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

146116

2
3
4

145991
145771
146090

Επωνυμία προσφέροντα
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ.Ν. & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ποσό
Έκπτωση
προσφοράς προ
(%)
ΦΠΑ (€)
34.193,54

47,00

36.129,03
37.419,36
41.290,32

44,00
42,00
36,00
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5

146119

6

145986

Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

42.580,64

34,00

45.806,44

29,00

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου
«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 80.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός
μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 34.193,54€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00 %).
Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:
Σύνολο:

25.186,13 €
4.533,50 €
29.719,63 €

Απρόβλεπτα 15%:
Σύνολο:

4.457,94 €
34.177,57 €

Αναθεώρηση:
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

15,97 €
34.193,54 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 25-09-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Μίχος

Αλεξία Πήχα

Γιώργος Σιώμος
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1665/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 του από 01-10-2020 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 βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική
ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
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 163473/24-102017 (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 αριθμ. 22/1380/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
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 βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού 110.000,00 €
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 110146/10441/19-08-2020 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 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. 10480/19-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12590/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2413/02-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με προσφορά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και
δέκα τρία λεπτά (74.516,13 €) (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα
έξι τοις εκατό (16%).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 01-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 24-09-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119444/11259/21-09-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 22/1380/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη
της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού 110.000,00 €
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»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. β) ΝΤΑΦΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ και γ) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με προσφορά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες

-74-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (74.516,13 €) (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση
τεκμαρτή έκπτωση δέκα έξι τοις εκατό (16%).
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. ΙωαννίνωνΚονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού 110.000,00 € 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», στον οικονομικό
φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με προσφορά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ
και δέκα τρία λεπτά (74.516,13 €) (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα
έξι τοις εκατό (16%) και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά (74.516,13 €) (με αναθεώρηση, χωρίς
τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, 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».


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 22/1380/28-08-2020
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία που ακολουθήθηκε
για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησής του.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του
κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.
4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση βελτίωση
οδού στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την
οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού 110.000,00 € (με ΦΠΑ), με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.
(μισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες:
1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την υπ. αριθμ. 22/1380/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 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 έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση
βελτίωση οδού στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική
ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού 110.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 110146/10441/19-08-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και
β) την με αρ. πρωτ. 119444/11259/21-09-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν
πενήντα (50) οικονομικοί φορείς,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος
κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης λίγων λεπτών της ώρας και
μέχρι την λήξη της παραλαβής κατατέθηκαν στην επιτροπή τρεις φάκελοι προσφοράς. Στη
συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν
έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ. 119444/11259/21-09-2020 πρόσκληση και έλαβε
αρνητική απάντηση.
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Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
1
2
3

Αρ. πρωτ. / ημ/νία
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020

Επωνυμία προσφέροντα
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 119444/11259/21-09-2020 πρόσκληση, κάθε φάκελος
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο
δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών
και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε
τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και
ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική
προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16

2

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

6

3

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ.
πρωτ. 119444/11259/21-09-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να
περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε
τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Επωνυμία προσφέροντα

Έκπτωση
(%)

1

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16

2

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

6

3

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 131753/12395/25-09-2020 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε
έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή.
Την 1η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 134292/12590/29-09-2020) από τον προσωρινό μειοδότη
ΝΤΑΦΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε
ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο
ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ.
119444/11259/21-09-2020 Πρόσκλησης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου, «Άμεση βελτίωση οδού στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη
της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού»,
προϋπολογισμού 110.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα ΝΤΑΦΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, με προσφορά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και
δέκα τρία λεπτά (74.516,13 €) (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση δέκα έξι τοις εκατό (16%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου
Μαρία Τσέτσου

Βαρβάρα Ζιάκκα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1666/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 του από 28-09-2020 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 περιοχής Μεσούντας»,
προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
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.

-79-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

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 αριθμ. 22/1381/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η 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 βατότητας περιοχής Μεσούντας», προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 110133/10433/20-08-2020 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 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. 10582/20-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12392/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2385/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ.Ο.Ε..», με προσφορά 44.000,00 €
χωρίς τον Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 28-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 17-09-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119447/11260/1409-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 22/1381/2808-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας»,
προϋπολογισμού 62.000,00 € 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»,
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΤΕ.ΚΑΤ.Ο.Ε., β) ΑΛΕΞΗ Ρ. Ι.Κ.Ε. και
γ) ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε. και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών
προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά
μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με
προσφορά 44.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας»,
προϋπολογισμού 62.000,00 € 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», στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» με
προσφορά 44.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.»,
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
44.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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».


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 22/1381/28-082020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα
υλοποίησής του.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 43 του Ν. 4605/19 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των
εργασιών του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας »,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 17-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Βιολέττα Τζανίδη , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Ιωάννης Αντωνίου , Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
σύμφωνα με:
- την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,
- το από 16-09-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
και έχοντας υπόψη:
- Την υπ. Αριθμ.109952/3573/18-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000001,
- Την υπ. αριθμ. 22/1381/28-08-2020 (ΑΔΑ : 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ) απόφαση της Οικ/μικής
Επιτροπής ΠΗ,
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης 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
βατότητας περιοχής Μεσούντας », προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α.,
- Την υπ. αριθμ. 119447/11260/14-09-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν
τρεις (3) οικονομικοί φορείς,
συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση,
προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00 π.μ. η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη
της παραλαβής και μέλος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από όπου
παρέλαβε τρείς (3) φακέλους προσφορών.
Οι προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι
φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά κατάταξης
προσέλευσης

Αρ. Πρωτ.

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
- Εργοληπτικής Επιχείρησης

1

126485/11909/16-09-2020

ΤΕ. ΚΑΤ. Ο.Ε.

2

126489/11911/16-09-2020

ΑΛΕΞΗ Ρ. Ι.Κ.Ε.

3

126496/11915/16-09-2020

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 119447/11260/14-09-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι
φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της
Επιτροπής. Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής
προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού
έκπτωσης.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω
Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Αρ. Πρωτ.

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Έκπτωση

1ος

126485/11909/16-09-2020

ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.

12,00%

2ος

126489/11911/16-09-2020

ΑΛΕΞΗ Ρ. Ι.Κ.Ε.

9,00%

3ος

126496/11915/16-09-2020 ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε

%

7,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή
συμπλήρωσή τους.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά
τους ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατωτέρω
Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

1ος

ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.

44.000,00 €

12,00%

2ος

ΑΛΕΞΗ Ρ. Ι.Κ.Ε.

45.499,99 €

9,00%

3ος

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

46.500,01 €

7,00%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 126485/11909/17-09-2020 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε. » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της
παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα
δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε » με το αριθ. πρωτ.
131651/12392/24-09-2020 έγγραφό του.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε
ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.



Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
του έργου « Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας », προϋπολογισμού
62.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός
μειοδότης με ποσό προσφοράς 44.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 28-09-2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Μαρινέλα

Μπλιθικιώτη

Τα μέλη

Βιολέττα Τζανίδη

Ιωάννης Αντωνίου
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1667/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση
Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ.
Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000,00 € χωρίς 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).
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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 αριθμ. πρωτ. 12690/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2419/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις 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. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό απόρρητο)από
την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση
του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του
Ν.4412/2016.
Γ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Δ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
Ε. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Στ. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Ζ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Η. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ΄αριμ. 55764/1819/14-05-2020
απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και την αριθμ. 298/01-02-2016 απόφαση
Ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ)
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», και την αριθμ. 2992/08-11-2017 τροποποίηση αυτής, Κωδικός ΟΠΣ:
5000128 και κωδικός ενάριθμου έργου: 2016ΕΠ01810004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020 με υποέργο α/α 4 με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (3η ΓΡΑΜΜΗ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ».
Θ. Την απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών με αριθμ. 98570/9293/27-07-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας.
Ι. Την υπ’ αριθμ. 1125/30-09-2020 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το
υποέργο: «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ.
Σκουφά» α/α 4 της Πράξης 5000128.
Κ. Την από 02-11-2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Νικ.
Σκουφά.
Εισηγούμαστε
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η
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γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000,00€
χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. …».

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 υποέργου με Α/Α 4 «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη
τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού € 1.130.000,00 χωρίς
ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δήμων
Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας
Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με
κωδικό ΟΠΣ 5000128 και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2016ΕΠ01810004,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 12690/01-10-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 02-11-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Νικ. Σκουφά, και βάσει του υπ’ αριθμ. 1125/30-09-2020
εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την
οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο και της αριθμ. πρωτ. 98570/9293/27-07-2020 απόφασης
έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 1.130.000,00 χωρίς
ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ
2016ΕΠ01810004 και τίτλο «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην
Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Άραχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της
Περιφέρειας Ηπείρου (ΤΕ 2015ΕΠ01880002)».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1668/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 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 «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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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. 12661/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2425/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 72447/6907/12-06-2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται
την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Επείγουσες εργασίες
διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας».
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 «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης
εισόδου στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την
από 11-09-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 72447/6907/11-09-2020 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. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για
την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12661/01-10-2020
εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

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)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227).
Την με αριθ. πρωτ. 72447/6907/12-06-2020 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η
διάθεση πίστωσης 74.400,00€ με ΦΠΑ 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» (Υποέργο: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας»)
Την από 11-09-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας,
με την υπ’ αριθ. 72447/6907/11-09-2020 απόφαση.
Και Επειδή
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Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα
και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε ότι τα όμβρια ύδατα από το γήπεδο του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηγουμενίτσας, από την εξωτερική οδοποιία και από την Εγνατία οδό δεν έχουν
αποδέκτη με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα. Επίσης
κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για τη συγκράτηση των πρανών των εκσκαφών και τη
συναρμογή με το παρακείμενο δρόμο προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορείται κανονικά.
Κρίνεται κατεπείγουσα ανάγκη η άμεση κατασκευή έργων αποστράγγισης και διευθέτησης των όμβριων
υδάτων και των τοιχίων προκειμένου να καταστεί το έργο λειτουργικό.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε
o

o


Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο
32, παρ.2.γ) του Ν.4412/2016, για τη υλοποίηση του έργου: «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου
στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας».
Την έγκριση της 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1669/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα
– Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12385/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2371/28-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-09-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της
εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ:082877390, για ποσό
420.022,38 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση
ορίζεται σε δεκαοκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 24-5-2020. Με την υπ αριθ.
13/709/22-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 9 – 2020.7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την υπ. αριθ. 75232/7189/18-6-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ, έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και
το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο. 8.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 2η πιστοποίηση έχει πληρωθεί
συνολικά το ποσό των 152.872,28 € με το ΦΠΑ. 9.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα
έχει κατασκευαστεί περίπου το 50% των εργασιών. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο
ανάδοχος στην από 25-5-2020 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
επικαλείται ειδικές συνθήκες στην τοποθεσία του έργου και αιτείται παράταση της προθεσμίας των εργασιών
του έργου μέχρι 31-12-2020.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα:
•
Υπήρξε καθυστέρηση σε ότι αφορά τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, έστω και τμηματικά επί της εθνικής οδού.
•
Υπήρξε καθυστέρηση στη μετατόπιση των στύλων εισόδου από επιχείρηση που λειτουργεί επί της
εθνικής οδού. συνεπώς συναινεί στην παράταση μέχρι τις 31-12-2020 με αναθεώρηση.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις
31-12-2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του
θέματος. Συνεπώς, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος
με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2020..…».
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 «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)»,
αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1670/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια
νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», 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 163473/24-102017 (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 για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12447/29-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2375/29-09-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Βασίλειου Χριστιά
του Θεοχάρη Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Μ. ΙΚΕ», υπεγράφη στις 09-10-2019 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 65.472,00€ (εκ
του οποίου 38.901,37€ για εργασίες, 7.002,25€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 6.885,54€ για απρόβλεπτες
δαπάνες, 10,84€ για αναθεώρηση εργασιών και 12.672,00€ 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. λήγει στις 09-02-2020. Με την αριθμ. 4/234/07-02-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των
συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 09-06-2020 και με την αριθμ. 14/768/05-06-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η 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. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει
τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα αιτείται
τρίμηνη παράταση για την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και επιμετρήσεων, καθώς και το
κλείσιμο του φακέλου του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων:
Δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών
(σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, επιμετρήσεων 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 3112-2020 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 «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», αναδόχου
«ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1671/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω
Καλεντίνης», αναδόχου Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2020.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12394/30-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2443/02-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 22-10-2019 για ποσό 312.887,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την 22-04-2020 και με την υπ’ αριθ. 11/593/30-04-2020 (ΑΔΑ
: ΩΘΕΝ7Λ9-8ΡΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση
προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-10-2020. 7. Με την από 25-09-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την για τους λόγους που αναφέρει
σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2020, 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 30-12-2020 θεωρείται επαρκής για
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% 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 30-10-2020 μέχρι την 30-12-2020, 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 την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», αναδόχου
Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2020, 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1672/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και
αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας».
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 αριθμ. πρωτ. 12542/29-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2376/29-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Για την έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών
αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας»
αναδόχου «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.»
Επειδή
1. Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
2. Η ΔΕΔΔΗΕ με τα παρακάτω έγγραφά της καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης των αντλιοστασίων ως εξής :
Αρ/ημ.
348/7/5/2020
350/7/5/2020
349/7/5/2020
351/7/5/2020
352/7/5/2020
353/7/5/2020
354/7/5/2020
355/7/5/2020
356/7/5/2020
357/7/5/2020
358/7/5/2020
359/7/5/2020
360/7/5/2020
361/7/5/2020
362/7/5/2020
363/7/5/2020
364/7/5/2020

τοποθεσία αντλιοστασίου
παραλία βράχου
Σαμψούντα
Σαμψούντα
Σαμψούντα
Ν.Σινώπη
Σαμψούντα
Παρ. Λεύκα Κάστρος
Κανάλι
Καστροσυκιά
Καστροσυκιά
Καστροσυκιά
Κάτω Ριζά
Ριζά
Κάτω Ριζά
Κάτω Ριζά
παραλία Λυγιάς
παραλία Βράχου
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) :

ποσό
17.320,20 €
3.242,69 €
4.309,33 €
15.753,87 €
17.642,22 €
800,68 €
33.697,87 €
12.719,80 €
14.701,24 €
13.363,85 €
2.270,15 €
19.940,23 €
2.526,14 €
21.736,63 €
16.265,38 €
10.376,87 €
7.843,37 €
214.510,52 €

3. Η με αρ.πρ.: 35330/1108/06-03-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης πίστωσης
με υποέργο «Εργασίες ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.», καλύπτει την απαιτούμενη προς έγκριση
πίστωση.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της δαπάνης για την σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου του θέματος ύψους
214.510,52 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 214.510,52 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, για
την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης των αντλιοστασίων, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο
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υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810012 και τίτλο «Έργα συλλογής και μεταφοράς, επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας
και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Εργασίες
ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων και Ε.Ε.Λ.).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1673/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για την μετατόπιση
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς».
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 163473/24-102017 (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. πρωτ. 134339/4388/30-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης ποσού 53.945,95 € με ΦΠΑ από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ
2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου: «Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Επαρχιακή Οδό
Πλαταριάς-Συβότων» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12593/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2439/02-102020 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)»


Την με αρ. πρωτ. 1118/24-9-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής
της συνολικού κόστους 53.945,95 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.



Την αρ. πρωτ. 134339/4388/30-9-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 53.945,95 € με ΦΠΑ
από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου: «Μετατόπιση δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ στην Επαρχιακή Οδό Πλαταριάς-Συβότων» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 53.945,95 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στα
πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ)….».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 53.945,95 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή της δαπάνης για τη
μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς» και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1674/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού
στην περιοχή Βουργαρελίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4237/25-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2358/25-09-2020 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. 190494/4237/23-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης
πίστωσης 22.100,00 € με ΦΠΑ για την «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού
στην περιοχή Βουργαρελίου».
 Ότι για την ανακαίνιση-βελτίωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Βουργαρελίου απαιτoύνται
τα παρακάτω υλικά: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 22.100,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με
ΚΑ2018ΕΠ53000003 για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στην
περιοχή Βουργαρελίου».…».

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 € 22.100,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στην
περιοχή Βουργαρελίου» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου 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
1
2
3
4

Είδος Υλικού
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με
λαμπτήρα Na υψηλής πίεσης (NaHP) semi cut-off ισχύος
250 Watt
Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40
cm
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90

μμ

τεμ

τιμή μονάδας

Δαπάνη

τεμ.

10

320,00

3.200,00

τεμ.

1

2.500,00

2.500,00

τεμ.

10

60,00

600,00

μ.μ.

220

7,50

1.650,00
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5

6
7
8

9

10
11
12
13

Καλώδια τύπου E1VV--U,-R,-S (NYY), ονομ. τάσης
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, Διατομής
3x1,5 mm2
Καλώδια τύπου E1VV--U,-R,-S (NYY), ονομ. τάσης
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, Διατομής 4x10
mm2
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, Διατομής 25 mm2
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρόδιου γείωσης από
χάλκινη πλάκα
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού
δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός
κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδους εδάφη εκτός από
βραχώδη
Εκσκαφή λάκου για την κατασκευή βάσεως θεμελίωσης
σιδηροϊστού
Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού επιτόπου
του έργου, ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται
Μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινων ιστών φωτισμού
Παραγωγή μεταφορά διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρησης σκυροδέματος για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25

μ.μ.

100

2,90

290,00

μ.μ.

240

12,50

3.000,00

μ.μ.

220

5,70

1.254,00

τεμ.

1

120,00

120,00

m3

77

1,24

95,48

τεμ.

10

218,00

2.180,00

τεμ.

10

95,00

950,00

τεμ.

10

70,00

700,00

m3

14,18

88,00

1.247,84

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1675/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 του από 23-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
5. 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).
6. 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.
7. 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.
8. 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. 96701/3063/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
«Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για το έργο: «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
φάση) », προϋπολογισμού 300.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 19/1206/29-07-2020 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 «Αποκατάσταση οδού προς
αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9379/28-07-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 99907/9383/2807-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
1/4/12-01-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και 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» 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. 20/1303/07-08-2020 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 06-08-2020 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. 12295/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2374/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 04-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με προσφορά 115.682,92 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα δύο και δεκαοκτώ τοις εκατό (52,18%).
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9.

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

Εγκρίνει το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020
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. 91889 για την κατασκευή
του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., 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», το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»,
με προσφορά 115.682,92 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα
δύο και δεκαοκτώ τοις εκατό (52,18%).
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ O
Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση οδού προς Αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας-Α’
φάση», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Κυριαζής Βασίλειος, δρ. ηλ-γος μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
2. Aλεξάνδρα Τσώλα, πολιτικός μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος
3. Άννα Αθανασίου, γεωπόνος ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:
 την αριθ. 20/1303/7-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
 το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 6-8-2020 με ταυτότητα
κλήρωσης: mined-ecb-a-2-id-aa-6906-eba
 την με αρ. πρωτ. 99907/9383/28-7-2020 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
και έχοντας υπ’ όψη
 την αριθ. 19/1056/25-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα
τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 91889.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δεκαέξι (16) προσφορές οικονομικών φορέων σύμφωνα με το
συνημμένο αρχείο στο παρόν «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», όπως παράχθηκε με χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες από τον χειριστή του συστήματος, μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και Συνημμένα», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,
σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν αρχείο, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», όπως παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ: 104A6BCBE9CC56E2CE21F90BEAEC7F1D. Το
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ίδιο αρχείο στάλθηκε και με μήνυμα στους συμμετέχοντες, μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία»,
προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
95 και 98 του ν.4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά
μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

NTΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)
115.682,92

Έκπτωση
(%)
52,18

163019
164079

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ

116.129,02
118.908,78

52,00
50,85

4
5

164051
164050

TSAGOIL
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ

121.273,18
122.271,97

49,87
49,46

6

164072

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

124.749,50

48,44

7
8

164058
162917

ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ

127.028,16
127.275,35

47,50
47,39

9
10

163312
163977

Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

128.096,57
133.830,00

47,05
44,68

11

164054

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ

139.663,41

42,27

12
13

163929
163961

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

140.037,91
151.108,53

42,12
37,54

14
15

164057
163807

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

161.015,66
165.624,37

33,45
31,54

16

163982

ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ

167.371,57

30,82

Α/Α

Α/Α καταθ.

1

164042

2
3

Επωνυμία προσφέροντα

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ:
20PROC007152122 2020-08-06 Διακήρυξη του έργου, άρθρο 24.2, σύμφωνα με το οποίο ο
ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης
Η Επιτροπή προέβη αυθημερόν σε ηλεκτρονικό έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και
διαπίστωσε ότι όλες ήταν έγκυρες.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι υπήρχαν ελλείψεις σε κάποια από
τα ΤΕΥΔ των συμμετεχόντων και απέστειλε το αρ. πρωτ. οίκ. 124640/11764/14-9-2020 έγγραφο
ζητώντας εντός επταημέρου να αποσταλούν στην Ε.Δ. μέσω του συστήματος ΕΣΥΔΗΣ υπεύθυνες
δηλώσεις περί βεβαίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους εξής συμμετέχοντες:
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

1

164042

NTΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

163019

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

3

164058

ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

4

163312

Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

-109-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

5

164054

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ

6

163807

ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

Από τους παραπάνω συμμετέχοντες οι με α/α 1,2, και 5 υπέβαλλαν εμπρόθεσμα τις ΥΔ που
ζητήθηκαν.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταρτίζει τον ακόλουθο Πίνακα 2 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές
τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)
115.682,92

Έκπτωση
(%)
52,18

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

116.129,02

52,00

164079

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ

118.908,78

50,85

164051

TSAGOIL

121.273,18

49,87

5

164050

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ

122.271,97

49,46

6

164072

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

124.749,50

48,44

7

162917

ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ

127.275,35

47,39

8

163977

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

133.830,00

44,68

9

164054

Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ

139.663,41

42,27

10

163929

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

140.037,91

42,12

11

163961

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

151.108,53

37,54

12

164057

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

161.015,66

33,45

13

163982

ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ

167.371,57

30,82

Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

1

164042

NTΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

163019

3
4

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του παρόντος πρακτικού και την
ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδού προς Αρχαιολογικό χώρο ΚαστρίτσαςΑ’ φάση», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με
προσφορά 115.682,92 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και
δεκαοκτώ τοις εκατό (52,18 %).
Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ο πρόεδρος
Βασίλειος Κυριαζής

Τα μέλη
Αλεξάνδρα Τσώλα

Άννα Αθανασίου
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1676/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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.
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, 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. 108269/3513/13-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού ΚοκκινόχωμαΔελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 24/1592/24-09-2020 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 «Άμεση αποκατάσταση
επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 11719/15-09-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
108542/10319/08-09-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12465/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2366/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-09-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7311-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
8.

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

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ.. για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού
Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος
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των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου,
όπως προέκυψαν από την από 28-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών
από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7311-eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής,
ως εξής:
Τακτικά μέλη:
Ειρήνη Χρύση

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Ιωάννης Αντωνίου

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.

Αναπληρωματικά μέλη:
Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., αναπληρωτής
Προέδρου

Βασιλική Ανδρεαδάκη

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαρία Χατζηαντωνίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Ιωαννιτών

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1677/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου»,
αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2021.
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 163473/24-102017 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9779/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2386/30-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530.3. Η Μελέτη του
έργου, προϋπολογισμού 74.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την αριθμ 71606/6839/17-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 26/2126/2108-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση
<<ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ>> με προσφορά 26.258,07 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση
56% 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 10-Οκτωβρίου 2019 για ποσό 26.258,07€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία
περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 10-02-2020 7. Με την αριθμ 3/162/28-01-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών
του έργου μέχρι 30-08-2020 9. Στο έργο έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες εκτός των ασφαλτικών. Επειδή
δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καθιζήσεις στην βαθειά εξυγίανση που εκτελέστηκε, προτείνεται η κατασκευή
των ασφαλτικών να γίνει μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να αποφύγουμε ρηγματώσεις στον
ασφαλτοτάπητα. Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος μέχρι 30-07-2021 με αναθεώρηση ...».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», αναδόχου Τσομπίκου
Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι η παράταση που
χορηγείται είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τον χειμώνα να
καταστραφεί ο δρόμος και να αποκοπεί η σύνδεση για τα χωριά της περιοχής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1678/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «RVR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 05-04-2021.
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
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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. 11125/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2414/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…. 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530. 3. Η Μελέτη
του έργου, προϋπολογισμού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 122026/12059/08-08-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 35/2759/02-12-2019
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση <<R-V-R
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ >> με προσφορά 57.599,99 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 4%. 5. Το
συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 8-1-2020 για ποσό 57.999,99 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου λήγει την 5-10-2020. 7. Με την από 22-5-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση
της προθεσμίας μέχρι 5-4-2021,για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε
ποσοστό 0% . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 5-4-2021..….».

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 «Αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.», μέχρι την 05-04-2021, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1679/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου
Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-03-2021.
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).
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11965/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2415/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«…. 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.3. Η
Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 88.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 157396/14354/26-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ.
126977/125761/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική
επιχείρηση MAICON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με προσφορά 39.007,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση
45,03%. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 4-9-2019 για ποσό 39.007,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου λήγει την 4-10-2020. 7. Με την από 17-9-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση
της προθεσμίας μέχρι 4-3-2021, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε
ποσοστό 60% . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 4-3-2021...».

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 «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας»,
αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-03-2021, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1680/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της 19ης επαρχιακής οδού προς
Σεριζιανά».
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 163473/24-102017 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11190/23-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2380/29-09-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 118691/3881 από 04-09-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.000,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της 19ης
επαρχιακής οδού προς Σεριζιανά».
7. Την από 23-09-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια
συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, συλλεκτού υλικού πλήρωσης συρματοκιβωτίων και
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, προκείμενου να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της 19ης
επαρχιακής οδού προς Σεριζιανά
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την άμεση
αποκατάσταση της 19ης επαρχιακής οδού προς Σεριζιανά», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 22.000,00€ (με Φ.Π.Α.). …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, 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 22.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση-Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της
19ης επαρχιακής οδού προς Σεριζιανά», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια
συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, συλλεκτού υλικού πλήρωσης συρματοκιβωτίων και
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της
προαναφερόμενης οδού.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1681/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 του 3ου/28-09-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604):
«Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της
Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).
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
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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. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη

Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 10/584/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με
δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ.
101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α.
(€ 906.451,61 πλέον Φ.Π.Α. € 217.548,39), της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ
5032676, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, βάσει της αρ. πρωτ. 10340/25-01-2019
(ΑΔΑ: ΩΦΦΤΟΡ1Γ-ΨΡ6) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, οχημάτων, για την κάλυψη
αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, και της αριθμ. πρωτ. 728/2403-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού
διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο.
Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω
Υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604), εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων
δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.
7. Την αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
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εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/01-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του θέματος, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α
Συστήματος: 90339) διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία:
Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί
φορείς, ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ. 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, οι προσφορές
των οποίων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης
συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές ήταν πλήρεις και σύμφωνες με
τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές, έγιναν
αποδεκτές και είναι οι συμφερότερες, ως εξής:
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ

(28), πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής καμπίνας (Double Cab) 4Χ4} της
διακήρυξης, για το προσφερόμενο όχημα “FORD RANGER Διπλοκάμπινο (DC), 4X4,
XLT, 2.0L ECOBLUE 170PS, 6-SPEED MANUAL” και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για το Τμήμα 2: {Δύο (2)

εννιαθέσια πολυμορφικά επιβατικά οχήματα τύπου Van} της διακήρυξης, για το
προσφερόμενο όχημα “NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”.
8. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε

πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2437/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει
προς έγκριση το Πρακτικό ΙΙΙ/28-09-2020 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των
Δικαιολογητικών κατακύρωσης).
9. Το αριθμ. πρωτ. 9227/06-10-2020 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του

θέματος (συνημμένο με αρ. πρωτ. 2483/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Επιτροπή διαβιβάζει συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 139102/9227/6-10-2020
αίτημα της εταιρείας «Κ. Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ» προς την Οικονομική Επιτροπή με τα
επισυναπτόμενα έγγραφα, με το οποίο ζητείται η μη κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής,
στο πλαίσιο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας για τους λόγους που αναφέρονται σε
αυτό.



10.

Την αριθμ. 136572/9032/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΣΨ7Λ9-2ΕΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου (συνημμένη με αρ. πρωτ. 2476/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
περί παράτασης του χρόνου υποβολής ενός εκ των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, από τον «προσωρινό ανάδοχο» για το Τμήμα 2
του διαγωνισμού, ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε., έως 20 Οκτωβρίου 2020, η οποία υποβάλλεται
στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση.

11.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την
έγκριση του υποβληθέντος Πρακτικού 3ο/28-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού, ενώ για το θέμα της κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρείας «Κ.
Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ», εισηγήθηκε την αναβολή λήψης απόφασης, ώστε να εξετασθεί το
σχετικό υποβληθέν αίτημα της εταιρείας.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το Πρακτικό 3 /28-09-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της
αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339) διακήρυξης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ
2019ΕΠ01810001,
ο
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,
προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν
οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το
Τμήμα 1 της διακήρυξης και εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για το Τμήμα 2 της
διακήρυξης, που αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών 1ο/01-07-2020 και 2ο/06-07-2020 της
Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι:
Α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», αιτείται εμπροθέσμως, την
παράταση της προθεσμίας για την υποβολή πιστοποιητικού
Β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη,
ελλείψεις οι οποίες συνιστούν λόγο απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα από την διακήρυξη, στοιχεία ii και iii της παρ. 3.2, σελίδα 36 (άρθρο 103 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ομόφωνα εισηγείται: A. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.» για το Τμήμα 1 και την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας
αρχής ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα 1 του διαγωνισμού. B. Την ανάδειξη της
εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του Τμήματος 1 με τιμή
776.300,00 χωρίς ΦΠΑ. Γ. Την έγκριση παράτασης έως τις 20/10/2020 στην εταιρεία «ΝΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για την υποβολή του απαιτούμενου δικαιολογητικού.



Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό 3ο/28-09-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των
ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339)
διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ
2019ΕΠ01810001

Α. Απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», η
οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα 1 της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/0705-2020 διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε, δεν είναι πλήρη σύμφωνα
με τα σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη, ελλείψεις οι οποίες συνιστούν λόγο απόρριψη της
προσφοράς (στοιχεία ii και iii της παρ. 3.2, σελίδα 36 της διακήρυξης, και άρθρο 103 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και συγκεκριμένα δεν υπέβαλλε:
 εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως τεκμήριο απόδειξης της μη αναστολής των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς, όπως σχετικά προβλέπεται από την διακήρυξη (παρ. 2.2.9.2,
σελίδα 23) και
 υπεύθυνη δήλωση περί της μη επιβολής πράξεων προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ως αναπλήρωση του σχετικού πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ,
το οποίο επί του παρόντος δεν εκδίδεται, για την τεκμηρίωση της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.2γ, όπως σχετικά προβλέπεται από την
διακήρυξη (παρ. 2.2.9.2, σελίδα 23).
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Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ (28),
πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής καμπίνας (Double Cab) 4Χ4} της αριθμ. πρωτ:
51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»,
η οποία υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει του σχετικού
πίνακα κατάταξης που περιλαμβάνεται στο 2ο/06-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας,
ήτοι ποσό € 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα "NISSAN NAVARA, 2.3 Lit,
160 Hp, DOUBLE CAΒ, 4X4, ACENTA".
Γ. Εγκρίνει την παράταση, έως 20-10-2020 του χρόνου υποβολής ενός εκ των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του συνεργαζόμενου συνεργείου), από τον
προσωρινό μειοδότη του Τμήματος 2 της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης,
εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει του εμπροθέσμως υποβληθέντος
αιτήματός της, και εγκρίνει τη σχετική, αριθμ. 136572/9032/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΣΨ7Λ9-2ΕΥ)
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Δ. Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της κατάπτωσης υπέρ της
αναθέτουσας αρχής, της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρείας «Κ. Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ» ως
προς το ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα 1 του διαγωνισμού, ώστε να εξετασθεί το σχετικό, υπ’
αριθμ. πρωτ. 139102/9227/6-10-2020 υποβληθέν αίτημα της εταιρείας.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου
ΠΡΟΫΠ.: 1.124.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου’’,
προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (1.124.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
(Αριθμός διακήρυξης: 51954/4116/07-05-2020)

Στα Ιωάννινα την 28η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Διαγωνισμού του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/584/15-04-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενη από τους:
1. Βλάχου Ελένη, προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ.
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο
2. Κοκκώνη Στέργιο, υπάλληλο του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, με βαθμό Αʼ, μέλος και
3. Γκατζιάνη Γεώργιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας &
Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, με βαθμό Βʼ, μέλος
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου με τα
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους των
Τμημάτων της διακήρυξης με αρ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 και με Α/Α Συστήματος: 90339,
όπως αυτοί αναδείχθηκαν με την αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι την ανάδειξη της εταιρείας «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ως
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προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το Τμήμα 1 και της εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για το Τμήμα 2.
Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή από τον συμμετέχοντα «ΝΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στις 22/7/2020. Με την υπ’ αρίθμ 1079/2020/27-08-2020 απόφασή της, η
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέρριψε την εν λόγω προδικαστική
προσφυγή.
Ύστερα από την εν λόγω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή, με την αρίθμ. πρωτ. 123893/8099/1409-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, κάλεσε τους προσωρινούς
αναδόχους να υποβάλλουν, ως όφειλαν, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσα
στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών και σε φυσική μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.2
της ως άνω διακήρυξης.
Η Επιτροπή, μετά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, παρέλαβε τους φυσικούς
φακέλους και μετέβη στο γραφείο 220 του Διοικητηρίου όπου σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στον
ενδελεχή έλεγχο, τόσο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που
εμπεριέχονταν στους φυσικούς φακέλους, από τον οποίο διαπίστωσε ότι:
Α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», αιτείται εμπροθέσμως, όπως
προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 12 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και ισχύει (παρ. 3.2 της διακήρυξης, σελίδα 36), την
παράταση της προθεσμίας για τριάντα επιπλέον ημέρες για την υποβολή του πιστοποιητικού
ISO 9001:2015 του συνεργαζόμενου συνεργείου, του οποίου η ισχύς έληξε κατά το διάστημα
διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και για το οποίο υφίσταται αίτημα ανανέωσης,
σύμφωνα με την υποβληθείσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.31747.412433/ΛΚ/17-09-2020 βεβαίωση
της TUV Hellas A.E., εκδότριας του εν λόγω πιστοποιητικού.
Β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη
διακήρυξη, καθώς σε αυτά δεν περιλαμβάνονται:


εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως τεκμήριο απόδειξης της μη
αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, όπως σχετικά προβλέπεται από την
διακήρυξη (παρ. 2.2.9.2, σελίδα 23) και


υπεύθυνη δήλωση περί της μη επιβολής πράξεων προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
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συμμετοχής, ως αναπλήρωση του σχετικού πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ, το οποίο επί του
παρόντος δεν εκδίδεται, για την τεκμηρίωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.2γ, όπως σχετικά προβλέπεται από την διακήρυξη (παρ. 2.2.9.2,
σελίδα 23).
Οι προαναφερθείσες ελλείψεις συνιστούν λόγο απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με τα
σχετικώς προβλεπόμενα από την διακήρυξη, στοιχεία ii και iii της παρ. 3.2, σελίδα 36 (άρθρο
103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Σύμφωνα δε, με το 2ο Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την υπ΄αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Τμήμα 1 του
διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα κατάταξης αυτών, είναι η προσφορά της
εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» με τιμή 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα
εισηγείται
A. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το Τμήμα 1
και την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας αρχής ως προς το
ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα 1 του διαγωνισμού.
B. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του
Τμήματος 1 με τιμή 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ.
Γ. Την έγκριση παράτασης έως τις 20/10/2020 στην εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για
την υποβολή του απαιτούμενου δικαιολογητικού.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 28-09-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΓΚΑΤΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1682/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 του Πρακτικού 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION
Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του
έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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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. 12/55/15-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης της ένταξης
του έργου ADRION 5 SENSES, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.

7. Την αριθμ. 19/1164/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον ΦΠΑ
7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in
Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 3097/23-07-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω
συνοπτικού διαγωνισμού.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 131611/4282/25-09-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2359/25-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
έργου του θέματος και εισηγείται την έγκρισή του.

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



Εγκρίνει το Πρακτικό 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 112244/3645/24-08-2020 διακήρυξης, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον ΦΠΑ 7.974,20 €)
για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου
για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five
Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 20142020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», της μοναδικής προσφοράς που
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, από την εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE» και αφού διαπίστωσε τη
ορθότητα και πληρότητα τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, κάνοντας δεκτή
την προσφορά, προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι αυτή πληροί όλες
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σύμφωνα με το 3.1.2 άρθρο της διακήρυξης και κατέγραψε την
βαθμολόγησή της ανά κριτήριο, στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση, καταγραφή και
έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της ως άνω μοναδικής συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας, η
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οποία διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, με συνολικό ποσό
προσφοράς € 34.720,00 με ΦΠΑ, όπως αναλύεται ανά Παραδοτέα έργου, στον σχετικό πίνακα του
Πρακτικού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται να αναδειχτεί ο
διαγωνιζόμενος «TREK DEVELOPMENT AE» ως προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς τριάντα
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (€ 34.720,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 1/24-09-2020 ((αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ.
112244/3645/24-08-2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου
για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ
3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001
Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE», της οποίας η προσφορά
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό,
η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο η δε
οικονομική της προσφορά, έγινε αποδεκτή, με συνολικό ποσό € 34.720,00 με ΦΠΑ, όπως κατωτέρω
αναλύεται, ανά Παραδοτέα έργου, ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π/Υ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΟΥ
Μ.5.1
12.500,00
8.000,00
1.920,00
9.920,00
Μ.5.2
4.000,00
3.000,00
720,00
3.720,00
Μ.5.3
4.000,00
3.000,00
720,00
3.720,00
Μ.5.4
8.300,00
5.500,00
1.320,00
6.820,00
Μ.5.6
4.200,00
3.000,00
720,00
3.720,00
Μ.5.6
8.200,00
5.500,00
1.320,00
6.820,00
€
41.200,00
28.000,00
6.720,00
34.720,00
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION
5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses»,
προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
(Αριθμός διακήρυξης: 112244/3645/24-08-2020)
Στα Ιωάννινα την 21η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας
Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1- Διοικητήριο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses»,, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 19/1164/29.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούν στην αποσφράγιση των προσφορών των
υποψήφιων αναδόχων.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής:
4. Λύγδα Ασημούλα, υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,.
5. Χάμος Νικόλαος, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου,
6. Τακτικός Αλέξανδρος, υπάλληλος
Περιφέρειας Ηπείρου,

της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη αφενός την Διακήρυξη, όπου οριζόταν ως ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών η Παρασκευή 18.09.2020 (ώρα 12:00 π.μ.), αφετέρου το πρωτόκολλο
εισερχομένων εγγράφων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,
όπου και θα πρωτοκολλούνταν οι προσφορές, διαπίστωσε την υποβολή μίας μόνο προσφοράς την
οποία και έκανε δεκτή στο διαγωνισμό ως εμπρόθεσμα υποβληθείσα.
α/α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
TREK DEVELOPMENT AE

α/α Πρωτοκόλλου ΔΙ.Α.Π
126763/4125/16.09.2020

Στη διαδικασία της αποσφράγισης παρίστατο εκ μέρους του προσφέροντος η κ. Μαυρογιώργου
Αθανασία, έχουσα την απαιτούμενη εξουσιοδότηση.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της προσφοράς, έλεγξε το περιεχόμενό της και διαπίστωσε
την ύπαρξη των υποφακέλων "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά" & "Οικονομική
Προσφορά".
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά"
και, αφού εξέτασε τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, διαπίστωσε τη ορθότητα και πληρότητα τους,
όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, κάνοντας δεκτή την προσφορά.
Κατόπιν τούτου προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι αυτή
πληροί όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σύμφωνα με το 3.1.2 της διακήρυξης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Κατανόηση του έργου και μεθοδολογική προσέγγιση
1 Κατανόηση απαιτήσεων έργου
100
2 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου
100
ΙΙ. Προγραμματισμός υλοποίησης
1 Φάσεις - παραδοτέα έργου
100
2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου
100
ΙΙΙ. Επάρκεια ομάδας έργου
1 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής
100
και κατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων
του έργου
2 Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και
100
επικοινωνίας του αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της
αναθέτουσας αρχής
Λόγω έλλειψης άλλης προσφοράς η Επιτροπή δεν προχώρησε στον υπολογισμό του Τελικού
Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της και ενημέρωσε εγγράφως την αναθέτουσα
αρχή ότι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού προσφέροντος θα
πραγματοποιούνταν την Πέμπτη 24.09.2020 και ώρα 10:00 στο γραφείο 303 της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της την Πέμπτη 24.09.2020 και ώρα 10:00 με την ίδια σύνθεση
και προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε
συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και είχε ως κάτωθι:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΡΓΟΥ

Π/Υ

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Μ.5.1
Μ.5.2
Μ.5.3
Μ.5.4
Μ.5.6
Μ.5.6

12.500,00
4.000,00
4.000,00
8.300,00
4.200,00
8.200,00
41.200,00

8.000,00
3.000,00
3.000,00
5.500,00
3.000,00
5.500,00
28.000,00

1.920,00
720,00
720,00
1.320,00
720,00
1.320,00
6.720,00

9.920,00
3.720,00
3.720,00
6.820,00
3.720,00
6.820,00
34.720,00

€

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως καθορίζεται από τους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται:
 Να αναδειχτεί ο διαγωνιζόμενος «TREK DEVELOPMENT AE» ως προσωρινός μειοδότης με
ποσό προσφοράς τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ
(€ 34.720,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και
στη συνέχεια θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΛΥΓΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1683/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 παράτασης της διάρκειας συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
MeDInno, ERMIS και IR2MA που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg
V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την αριθμ. 25/2031/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
τροποποίησης της αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως
προς το έργο «Earthquake disasters management integrated system» με ακρωνύμιο
ERMIS, του Προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Italy 2014-2020” όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον συνημμένο στην απόφαση πίνακα.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4345/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2393/3009-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργων με τίτλο «Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agrifood sectors» MeDInno και «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» και συμμετέχει
ως εταίρος στο έργο «Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural
Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems-IR2MA» που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται
από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Α. Για τo έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and
meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” έχουν υπογραφεί και
υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις:
1. με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στις 31-5-2019 για
την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020
(ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄αριθ. 42153/1347/27-3-2020
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120).
2. με τον κ. Βασίλειο Μητσιό, στις 22-10-2019 το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου MeDInno
με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005737016) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την
υπ΄αριθ. 42284/1355/27-3-2020 τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488250).
Β. Για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» έχουν υπογραφεί και
υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις:
1. Με την εταιρεία COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στις 5-8-2019, για την Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης
και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών με ημερομηνία λήξης 29-3-2020 (ΑΔΑΜ
19SYMV005405759), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ημερομηνία λήξης 30.9.2020.
2. με την κ. Ευαγγελία Λινάρδου, στις 16-12-2019 για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου
ERMIS με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV006049168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
ημερομηνία λήξης 30.9.2020.
Γ. Για το έργο «Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas
and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems-IR2MA» έχει υπογραφεί στις 17-12-2019 και υλοποιείται
σύμβαση με τον κ. Βασίλειο Μητσιό για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου IR2MA με
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ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ημερομηνία
λήξης 30.9.2020.
Δεδομένου ότι:
α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τους υπεύθυνους των έργων για την χορήγηση τρίμηνης
παράτασης για την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 31.12.2020,
η οποία και έχει ήδη εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020 και για τρία προαναφερόμενα έργα και
β) των εισηγήσεων των επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης των έργων Medinno και Ermis για την
παράταση των συμβάσεων με τις εταιρείες planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία και COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και: α) της planO2
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099), β) COMITECH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΔΑΜ 19SYMV005405759), γ) κου Βασίλειου Μητσιού
(ΑΔΑΜ
19SYMV005737016), δ) κας Ευαγγελία Λινάρδου (ΑΔΑΜ 19SYMV006049168) και ε) κου Βασίλειου
Μητσιού (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196) που αφορούν στην υλοποίηση των έργων Medinno, Ermis και IR2MA
της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 μέχρι και 31.12.2020.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο
των συμβάσεων και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω αναδόχους οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου
σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ….».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-12-2020, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και: α) της «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ
19SYMV005050099), β) «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΔΑΜ 19SYMV005405759), γ)
κου Βασίλειου Μητσιού (ΑΔΑΜ 19SYMV005737016), δ) κας Ευαγγελία Λινάρδου (ΑΔΑΜ
19SYMV006049168) και ε) κου Βασίλειου Μητσιού (ΑΔΑΜ 19SYMV006065196) που αφορούν
αντίστοιχα, στην υλοποίηση των έργων: «MeDInno - “Joint development of innovative processes
and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant
agri-food sectors”» (α και γ), «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS»
(β, και δ) και «IR2MA - Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την
Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των
Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών» (ε), που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται
από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 20142020»,
σύμφωνα με τις θετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των
Έργων Medinno, ERMIS και IR2MA για την παράταση των ως άνω συμβάσεων, και την σχετική
έγκριση της παράταση, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1685/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 31ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου
«Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου
Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 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
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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. 4477/02-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2444/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. 136296/4473/2-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού
50.000,00 ευρώ 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 έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου
Πωγωνίου».
Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι οι επείγουσες εργασίες για την άρση ετοιμορροπίας την στερέωση και
την αποκατάσταση στοιχείων φερουσών τοιχοποιιών σε νερόμυλο στην ευρύτερη περιοχή του Καλπακίου του
Δήμου Πωγωνίου.
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 Πωγωνίου για
την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου
Πωγωνίου», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
 Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
 Τον ορισμό των κάτωθι εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης :
α) Τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του, τον κ. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών
(Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου,
β) Τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.


Την έγκριση δαπάνης ποσού 50.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
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Ηπείρου 2020-2022»» για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο
περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου». …».

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 Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε
νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με
ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ.
πρωτ. 4477/02-10-2020 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. Αντωνίου Ιωάννη, ΤΕ Μηχανικών
(Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, β) τον κ. Νάκα
Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 50.000,00 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 Περιφέρειας Ηπείρου 20202022», 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1686/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου για την
υλοποίηση του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης
του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού 110.800,00 € 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.
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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. 4479/02-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2446/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθ. πρωτ. 115626/3775/31-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε πίστωση
110.800,00,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 και
τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της
Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου)»
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την
αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου». Η Πασχάλειος Σχολή είναι
αντιπροσωπευτικό δείγμα Ζαγορίσιας λαϊκής αρχιτεκτονικής και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο.
Είναι λιθόκτιστο και βρίσκεται στο Καπέσοβο. Είναι διώροφο και στεγάζεται με ξύλινη στέγη με επικάλυψη
από σχιστόπλακα. Το κτίριο από την εγκατάλειψη και την έλλειψη της συντήρησης στην πάροδο του χρόνου
έχει υποστεί σοβαρές φθορές . Επίσης κατά καιρούς έχουν γίνει επεμβάσεις.
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 δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις
για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου» , προϋπολογισμού
110.800,00 ευρώ
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και
 Τον ορισμό της κ. Δόνου Αμαλίας, ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης , με αναπληρώτριά της, την κ. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ
Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
 Την έγκριση δαπάνης ποσού 110.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002
και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της
Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου» …».
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου
Ζαγορίου, για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την
αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου»,
προϋπολογισμού € 110.800,00 με ΦΠΑ,
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ.
πρωτ. 4479/02-10-2020 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 Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου με αναπληρώτρια την κ. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 110.800,00 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 20202022», 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1687/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 23-09-2016 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για
την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του
αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του
θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. 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. 4476/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2445/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο-.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, με το αριθ.
8/25-09-2020 Πρακτικό της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό , εισηγείται την 2 η τροποποίηση
της , ως προς το άρθρο 2 «Διάρκεια », προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της έως της 31-12-2021.
Υστέρα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε:
To σχέδιο της 2ης τροποποίησης της από 23ης Σεπτεμβρίου 2016 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση
του του 2ου υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου
Δωδώνης » της Πράξης « Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του
ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄», βάσει του αριθ. 8/25-09-2020 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης. …».
Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 8ο/25-09-2020 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…
8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 23-09-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ:
1.
2.

ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για την υλοποίηση του 2ου υποέργου:
«Επέκταση του χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
Της Πράξης:
«Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση
Α΄»
Σήμερα, 25-09-2020, στα γραφεία της ΕΦΑ Ιωαννίνων, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της
παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντες:
1.
2.
3.

Την κα Παρασκευή Γιούνη, Αρχαιολόγο, τμηματάρχη της ΕΦΑ Ιωαννίνων, ως πρόεδρο,
Τον κ. Πέτρο Κατσούδα, Πολιτικό μηχανικό της ΕΦΑ Ιωαννίνων
Τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Θέμα της συνεδρίασης:
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 23-09-2017, μεταξύ του
ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Επέκταση του χώρου στάθμευσης
οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» της πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση και
ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης: «Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο
συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
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προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών
κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της
απόφασης ένταξης πράξης, που αφορά το 2ο υποέργο, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι:




Την υπ’ αριθμ. 24/1579/24-09-2020 (ΑΔΑ 6ΣΙ27Λ9-ΤΜΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του
υποέργου μέχρι την 31-01-2021.
Με την από 19-12-2019 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης παρατάθηκε η διάρκεια
υλοποίησης του υποέργου μέχρι 31-12-2020
Το υποέργο υλοποιείται χωρίς προβλήματα, μετά από την προσωρινή διακοπή που προέκυψε την περίοδο
Μαρτίου-Απριλίου, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του covid-19.

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
………………………………………………………………..……………………………………………….. ….».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της από 23-09-2016 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του του
2ου υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου
Δωδώνης » της Πράξης « Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων
του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄», σύμφωνα με το Πρακτικό 8ο/25-09-2020 (ανωτέρω υπό στ. 6), της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ.
πρωτ. 4476/02-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο,
και αφορά στην παράταση, έως και την 31-12-2021 της διάρκειας ισχύος της σύμβασης (άρθρο 2
«Διάρκεια»), 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1688/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 της αριθμ. πρωτ. 131291/8529/25-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
στην Περιφέρεια 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 131291/8529/25-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2356/25-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια
εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
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 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 100302/6784/3007-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού
για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», το
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………..
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

:
:
:
:
:

Ιωάννινα,

25 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 131291/8529

Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1
451 21
Ι. Τσεπέλης
26513 64232
26510 87426
: i.tsepelis@php.gov.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες
Περιφερειάρχη και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ».
3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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4. Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,
δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής.
5. Την από 22-09-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, με το υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 129853/8432/22-09-2020 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Η.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 129853/8432/22-09-2020 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης
του εξοπλισμού των Σ.Μ.Α.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2355/24-09-2020 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής
δέσμευσης (11η Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης
του υποέργου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», από την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης
- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2355/24-09-2020 διατύπωση
θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση
της νομικής δέσμευσης, μέσω της 11ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου,
για τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως
σήμερα, τα έργα υποδομής τους, έως την 30/11/2020.
Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για
έγκριση, κατά την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης
………».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1690/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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 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 Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 8936/01-10-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2417/02-10-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων
2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα,
ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό
προβλέπεται,
1) Εκτέλεση Υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος
2021 για τις ανάγκες της Γραφείου του Προέδρου Του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνολικής δαπάνης 10.000 € για το οικονομικό έτος 2021 και 0,01 € για το οικονομικό έτος 2020.
2) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής
δαπάνης 4.000 €.
3) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής
δαπάνης 2.000 €.
4) Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με σκοπό τον έλεγχο του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019,
συνολικής δαπάνης 15.000 €.
5) Συνδρομή για την παροχή ελέγχου στα συστήματα ασφαλείας παρακολούθησης, μέσω τερματικού επιλογέα
στον χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 191,68 €.
6) Εκτέλεση Εκτάκτων Εργασιών Καθαρισμού και απομάκρυνση μπαζών από τους υπόγειους ανοικτούς
χώρους του Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και
εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 3.000 €.
7) Εκτέλεση εργασιών μεταφοράς – μετακόμισης εξοπλισμού γραφείων σε νέα μισθωμένα ακίνητα για τις
ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ηπείρου συνολικής δαπάνης 500 €.
8) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, της
Περιφέρειας Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 2.500 €
9) Εκτέλεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μικροβιοκτονίας και Ψεκασμών χώρων που στεγάζονται Υπηρεσίες
της Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της
διάδοσης του COVID-19 συνολικής δαπάνης 24.800 €.
Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα : (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....».
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 10.000,00 για την υλοποίηση
Υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για
το οικονομικό έτος 2021, για τις ανάγκες της Γραφείου του Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου, τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 σε βάρος
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για ποσό 0,01 € καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων ΕΦ 072
ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
οικ. έτους 2021 για ποσό € 10.000,00 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).
Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, και τη διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων
ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ.
έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών
Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Παροχή λογιστικών υπηρεσιών από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον
έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής διαχείρισης της
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019
Συνδρομή για την παροχή ελέγχου στα συστήματα ασφαλείας παρακολούθησης, μέσω
τερματικού επιλογέα στον χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Έκτακτες Εργασίες Καθαρισμού και απομάκρυνση μπαζών από τους υπόγειους
ανοικτούς χώρους του Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου
Εργασίες μεταφοράς – μετακόμισης εξοπλισμού γραφείων σε νέα μισθωμένα ακίνητα
Τυπογραφικές Εργασίες για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Εκτέλεση Υπηρεσιών Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας και Ψεκασμών χώρων που
στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμοδιότητας Π.Η. λόγω έκτακτων
αναγκών αποτροπής της διάδοσης του COVID-19

ΔΑΠΑΝΗ
με ΦΠΑ

ΚΑΕ

4.000,00 €

1329

2.000,00 €

0869

15.000,00 €

0873

191,68 €

0873

3.000,00 €

0873

500,00 €
2.500,00 €

0871
0843

24.800,00 €

5152

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1691/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 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 Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 8628/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2373/28-09-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση
ανάκλησης αποφάσεων αναλήψεων δέσμευσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της
Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάκληση των αναλήψεων υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα, ως εξής:
A/A

Α/Α
ΕΚΘΕΣΗΣ

Α/Α
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1

134

133

1/5/10-1-2020

ΩΞΜΦ7Λ9-ΝΤΜ

2.821,54

2

135

134

1/5/10-1-2020

6ΜΓ37Λ9-ΜΨΖ

1.740,00

3

136

135

1/10/10-1-2020

63ΗΖ7Λ9-ΙΒ8

1.800,00

4

137

136

1/10/10-1-2020

ΨΘΧ27Λ9-Θ73

4.200,00

5

143

142

1/23/10-1-2020

ΩΣΞ17Λ9-Ο9Α

6.133,55

6

144

143

1/23/10-1-2020

ΩΝ8Π7Λ9-ΟΕΙ

1.290,00

7

712

707

5/288/18-2-2020

Ψ7Π37Λ9-Γ7Α

5.756,08

8

713

708

5/288/18-2-2020

ΩΒΔΑ7Λ9-ΛΕΣ

2.610,00

9

716

711

5/306/18-2-2020

631Π7Λ9-ΩΚΠ

12.040,25

10

717

712

5/306/18-2-2020

6Ρ7Χ7Λ9-ΥΣΕ

3.400,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
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11

718

713

5/326/18-2-2020

ΨΙΡΞ7Λ9-Α20

1.500,00

12

720

714

5/326/18-2-2020

Ω8ΚΛ7Λ9-Ψ3Θ

3.500,00

13

1190

1212

9/501/6-4-2020

6ΨΕΖ7Λ9-ΦΛΧ

1.442,76

14

1191

1213

9/501/6-4-2020

ΨΞΔΓ7Λ9-4ΡΧ

3.480,00

15

1197

1219

11/611/30-4-2020

ΩΦΓ77Λ9-ΠΘ0

5.435,50

16

1198

1220

11/611/30-4-2020

Ω2377Λ9-ΞΝ8

1.440,00

17

1430

1461

15/872/19-6-2020

62957Λ9-2ΕΡ

1.500,00

18

1431

1462

15/872/19-6-2020

ΩΨΤΞ7Λ9-2ΝΖ

3.500,00

19

1432

1463

15/875/16-6-2020

ΩΩΝΛ7Λ9-Ν05

5.554,70

20

1433

1464

15/875/16-6-2020

6ΘΦΩ7Λ9-4Ι4

1.310,00

Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού
Ενταλματοποίηση
μικρότερη του συνολικά
δεσμευθέντος ποσού

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1692/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 της αριθμ. πρωτ. 132540/5841/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες στο Οδικό Δίκτυο της
Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσειςκαθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς
αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».
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, 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. πρωτ. 132540/5841/28-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2387/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.)
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από
έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων,
που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις
λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων
για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».
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 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 132540/5841/2809-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για
την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά
κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.», το
κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 28 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 132540/5841

Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21
Πληροφορίες
Δ. Μαυρογιώργος
Τηλέφωνο
: (2651) 0 87 313
FAX
: (2651) 0 26 475
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E-mail

: prostasia@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός
τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και
διευκόλυνση της συγκοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Έχοντας υπόψη:
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.
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΄)
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.
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)»
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».
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
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.
Την με αριθ. πρωτ. 2968/06-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ7Κ446ΜΤΛΒ-ΩΕΥ) απόφαση παράτασης κήρυξης σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στην οποία μεταξύ άλλων περιοχών αναφέρεται
και ο Δήμος Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και 07-11-2020.
Την με αριθ. πρωτ. 4781/23-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ7Β46ΜΤΛΒ-Μ6Θ) απόφαση κήρυξης σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου της
Π.Ε. Ιωαννίνων έως και 10-12-2020.
Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (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 αναγκών (χιονοπτώσεις,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
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.
Το με Α.Α. 21/2020 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται
μεταβολή του καιρού από τη νύχτα της Παρασκευής (25-9-2020) και από τα βορειοδυτικά, με έντονα
φαινόμενα που το Σάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά τις
ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 8
μποφόρ.
Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της
Π.Ε
Ιωαννίνων.
Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που
επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των
οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και
των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς
αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.
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Αποφασίζουμε
1.

Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΛΙΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΙΑΒΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΝΟΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΤΟΝ
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΜΠΟΓΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΕΙΔΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
KONTHΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
027170707
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
033799182
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
049899857
ΗΛΙΟΧΩΡΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
027303810
ΛΟΓΓΑΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
044190140
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
122811787

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΜΕ 85694
ΜΕ 102890
ΜΕ 116079

16.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΠΛΗΚΑΤΙ

ΜΕ 99597

6.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΡΜΑΤΑΔΙΣΤΡΑΤΟ

ΜΕ 99562
ΜΕ 80762

13.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΜΕ 68346

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΗΛΙΟΧΩΡΙ

ΜΕ 55706
ΙΝΗ 5865

12.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΕΛΑΤΗΚΑΛΟΥΤΑ

ΜΕ 48591

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΔΟΛΙΑΝΗ

ΜΕ 91564

9.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΗΠΟΙΝΕΓΑΔΕΣ

ΜΕ 88448

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΡΑΔΕΤΟΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

ΜΕ 95039

8.000,00 €

ΜΕ 57841
ΜΕ 57840

16.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΗΛΙΑΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΕ 68334
ΜΕ 93701
ΙΝΚ 5710

17.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΕΓ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΕ 105644
ΙΝΙ 8199

15.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟΧΑΛΙΚΙ

ΜΕ 47356

2.400,00 €

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΟΤΟΝΟΣΙ)

ΜΕ 51080
ΜΕ 116815
ΜΕ 51079

15.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΚΡΑΨΗ

ΜΕ 103972
ΜΕ 116807

10.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΠΡΑΜΑΝΤΑ

ΜΕ 125916

10.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ

ΜΕ 102881
ΜΕ 123714

12.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΣΥΡΡΑΚΟ

ΜΕ 21436

5.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑΣΕΝΙΚΟ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 49

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
040709994
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

119507453
ΣΚΑΜΝΕΛΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
042976951
ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
047719161
ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
999426865
ΜΕΤΣΟΒΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
048236449
ΑΝΗΛΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
043218584
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
046444570
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
130957703
ΜΟΝΟΛΙΘΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
801251231
ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
048082813
ΣΕΡΒΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
119540007
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
024161416
ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
044765055

ΜΕ 47352
ΜΕ 90091

5.000,00 €

7.000,00 €

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΑΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΖΙΤΣΑ-ΛΙΘΙΝΟ
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που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 26-09-2020
και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν
προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές-καταιγίδες).
2.

Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων
και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020)»
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
α) Αρχείο
β) Φακ. 600.2

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1693/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 39ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 133425/5886/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και
επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την
απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων.».
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, 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. πρωτ. 133425/5886/28-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2388/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.)
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών
εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών
υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων
υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.».
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 87/0706-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 133425/5886/2809-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για
την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ
με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων.», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 28 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 133425/5886

Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21
Πληροφορίες
Δ. Μαυρογιώργος
Τηλέφωνο
: (2651) 0 87 313
FAX
: (2651) 0 26 475
E-mail
: prostasia@php.gov.gr
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ΘΕΜΑ:

Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών
καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών,
επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές
της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Έχοντας υπόψη:
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.
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΄)
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.
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)»
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».
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,
περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
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.
Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (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 αναγκών (χιονοπτώσεις,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
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.
Το με Α.Α. 19/2020 2020 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο ισχυρές
βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται την Τετάρτη (23-09-2020) στο βόρειο Ιόνιο που θα
συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν μέχρι το
απόγευμα και την Ήπειρο.
Το με Α.Α. 21/2020 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται
μεταβολή του καιρού από τη νύχτα της Παρασκευής (25-9-2020) και από τα βορειοδυτικά, με έντονα
φαινόμενα που το Σάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά τις
ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 8
μποφόρ.
Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί στην ΠΕ Ιωαννίνων λόγω των έντονων και
απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη η εκτέλεση
καθαρισμού των ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ. ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα που
εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο για την ζωή ανθρώπων και την αποτροπή πρόκλησης ζημιών σε αγαθά και
περιουσίες.
Αποφασίζουμε

3.

Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι :
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΒ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.
ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΛΟΓΓΑΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
032551037
ΡΩΜΑ 37-39
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
998690316
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
051422903
ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
027368248
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
301150267

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΜΕ 99564
ΜΕ 119459
ΙΝΙ 9926

14.000,00 €

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕ 51073
ΜΕ 99559

12.000,00 €

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕ 86047
ΜΕ 71132

15.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΕ 105142
ΜΕ 93731

15.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,
ΜΠΑΦΡΑΣ

ΜΕ 51033
ΜΕ 57857

14.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 26-09-2020
και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν
προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές-καταιγίδες).
2.

Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου
2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016) (Υποέργο: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και
επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών,
επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε
περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων)
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
ΗΠΕΙΡΟΥ
α) Αρχείο
β) Φακ. 600.2

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
…………».

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1694/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE WEEK 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 163473/24-102017 (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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1150/30-092020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2391/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE WEEK 2020.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η εκδήλωση
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.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 13.050,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE
WEEK 2020, με σκοπό την παρουσίαση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στη σκανδιναβική
αγορά, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1150/30-09-2020 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 σκοπεύει να συμμετάσχει στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC
TRADE WEEK το διάστημα 16-20/11/2020. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαμβάνει παρουσίαση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στη
σκανδιναβική αγορά. Ήδη, έχουν προετοιμαστεί φάκελοι παρουσίασης 13 τοπικών εταιρειών που έχουν δηλώσει
συμμετοχή και θα οργανωθούν αντίστοιχες β2β διαδικτυακές συναντήσεις και αποστολή δειγμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη ποσού 13.050,00 € σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή
καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE WEEK 2020». ....».


Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής
κος Ζάψας Γεώργιος και
κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή όλων των
εκδηλώσεων, διοργανώσεων κλπ, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι, εν
μέσω πανδημίας, αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, ενώ επιπλέον τόνισε
και πάλι ότι τα ποσά που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας είναι υπέρογκα και οι διάφορες
εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με το κύρος τους, την
προσφορά τους και τον σκοπό που εξυπηρετούν.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1695/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής Fruit Attraction LIVEConnect 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 163473/24-102017 (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 Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1153/30-092020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2390/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής Fruit Attraction LIVEConnect 2020.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η εκδήλωση
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.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 30.752,00 € με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, 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 συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής
Fruit Attraction LIVEConnect 2020 που απευθύνεται στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και θα διαρκέσει
όλο τον Οκτώβριο του 2020, ως εξής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στην πλατφόρμα της διαδικτυακής προβολής
Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, προετοιμασία φακέλων παρουσίασης και
διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων
ΣΥΝΟΛΟ:


ΠΟΣΟ (€)
15.872,00
14.880,00
30.752,00

Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής
κος Ζάψας Γεώργιος και
κα Κιτσανού Μαργαρίτα, η οποία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή όλων των
εκδηλώσεων, διοργανώσεων κλπ, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι, εν
μέσω πανδημίας, αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, ενώ επιπλέον τόνισε
και πάλι ότι τα ποσά που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας είναι υπέρογκα και οι διάφορες
εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με το κύρος τους, την
προσφορά τους και τον σκοπό που εξυπηρετούν.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1696/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται
διαδικασία δημόσια διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο.
του έργου (εκτός διαβούλευσης, υποκατηγορίας Α1, ομάδα 4η): «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ.
Πολυγύρου, της Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης, Ν. Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης την
Περιφέρεια 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 163473/24-102017 (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
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 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 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 2404/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2405/01-10-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δημοσίευσης στον
τύπο της προαναφερόμενης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ., βαρύνουν το φορέα του έργου ( Περιφέρεια
Ηπείρου). Τα έξοδα δημοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 66,96 € (με Φ.Π.Α.) και θα
καταβληθούν σε μια ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου. Στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον
Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841.
Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη,
δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 66,96 € (με Φ.Π.Α.)για την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης της
ανωτέρω Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ…».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 66,96 με ΦΠΑ και τη 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 σε μία
(1) ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσια
διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου (εκτός
διαβούλευσης, υποκατηγορίας Α1, ομάδα 4η): «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Πολυγύρου, της Δ.Ε. Δωδώνης
του Δήμου Δωδώνης, Ν. Ιωαννίνων.», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1697/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 της αριθμ. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και
παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας».
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 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. 3/8/0403-2020, 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. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2420/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: «Δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη
συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/0307-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. 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. 135509/933/01-10-2020 (ΑΔΑ:
ΩΣΓΡ7Λ9-ΠΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου
υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020)
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω
αυτολεξεί, ως εξής:
«……….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ιωάννινα, 01/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 135509/933

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Τηλέφωνο: 2651026230
FAX: 2651077637
Email: periferiarxis@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και
παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις 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 και ειδικότερα το
άρθρο 159, παρ. 2, στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ο Περιφερειάρχης μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος
βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο
Περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής».

-172-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

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.

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).

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.

Την αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) εγκρίθηκε η άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των
κάτωθι ενδίκων μέσων (παρέμβαση), υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) 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)» κατά της οποίας έχει ασκηθεί από την Πανελλήνια Ένωση
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.): α) η
αριθμ. Ε 1998/2020 αίτηση ακύρωσης και β) η αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτηση για την αναστολή εκτέλεσής της
πράξης, ήτοι: α) Παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προς αντίκρουση της
αριθμ. Ε 1998/2020 αίτησης ακύρωσης, η οποία, λόγω μείζονος σπουδαιότητας παραπέμφθηκε προς
συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 04-12-2020 και β) Παρέμβαση – Υπόμνημα ενώπιον
της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ προς αντίκρουση της αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτησης αναστολής,
βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, για την άσκηση του
ενδίκου μέσου της Παρέμβασης τόσο επί της αίτησης ακύρωσης όσο και επί της αίτησης αναστολής που
εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της
προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια Ηπείρου να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από την εν λόγω υπόθεση, καθώς βλάπτονται
έννομα συμφέροντά της και εν γένει η αναπτυξιακή πορεία της
Β) εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ
0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της
αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για τη δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ.

6.

Την αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 με α/α 1885 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1944 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου.

7.

Την από 30-09-2020 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Μ. Τατάγια, με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, σε απάντηση της σχετικής, αριθμ. πρωτ. 134797/929/30-09-2020 πρόσκλησης αποστολής
οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη.

8.

Το γεγονός ότι πρέπει άμεσα να συνταχθεί και ασκηθεί το ένδικο μέσο της Παρέμβασης – Υπομνήματος
ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ προς αντίκρουση της ως άνω αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτησης
αναστολής, δεδομένου ότι πιθανολογείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας
Ηπείρου εκ του γεγονότος ότι με την άνω αίτηση αναστολής έχει υποβληθεί και αίτημα προσωρινής διαταγής
και είναι σφόδρα πιθανό να επιληφθεί άμεσα ο δικαστικός σχηματισμός της αιτήσεως και της προσωρινής
διαταγής και να κρίνει επ’ αυτών χωρίς να έχουν τεθεί υπόψη του οι απόψεις της Περιφέρειας Ηπείρου.
Απ ο φ ασ ίζο υ με

Αναθέτουμε στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ.
60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την
σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης – Υπομνήματος ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, επικοινωνία με
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Εισηγητή και εφόσον απαιτηθεί να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, προς
αντίκρουση της αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτησης αναστολής, της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων
Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) κατά της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) 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)».
Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται
απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του
εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, για την υποστήριξη της νομιμότητας της προσβαλλόμενης αποφάσεως,
στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και της ειδικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας έχει εκδοθεί, που
απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε
θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους
προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, και
την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του και της επιβάρυνσης που προκαλείται για την μετάβασή του
εκτός έδρας, για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς.
Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 30-09-2020
προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 134797/929/30-09-2020 πρόσκλησης αποστολής
οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει στο ποσό των € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την σύνταξη και κατάθεση της Παρέμβασης –
Υπομνήματος ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και για την παράσταση, εφόσον απαιτηθεί.
Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 με α/α 1885 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1944 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
…………».


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 24/1654/24-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο και
μάλιστα σε μείζονα σύνθεση, είναι ικανό να αποφασίσει για την αίτηση ακύρωσης του επιστημονικού φορέα
του ΓΕΩΤΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.). Επιπλέον και
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαθέτει νομικούς συμβούλους ικανούς να χειριστούν την
υπόθεση και να υπερασπιστούν την ισχύ της απόφασης και δεν είναι αναγκαίο η Περιφέρεια Ηπείρου –
ούτε άλλη Περιφέρεια– να παρέμβει υπέρ του κύρους αυτής.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1698/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον
του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.:
1007/2017 αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 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.
6. Την αριθμ. 14/794/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ, και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των
εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου
δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα ορισθεί, για τη δικαστική εκπροσώπησή της
ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 16-06-2020
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτησης
του Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της
υπ’ αριθμ. πρωτ. 6676/18-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4682/20-102015 απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ηπείρου, αίτηση ακύρωσης η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου –λόγω
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων– με την από 6/3/2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’ Τμήματος
του ΣτΕ, με την οποία συμπληρώθηκε η από 16/03/17 όμοια.
7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 934/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2422/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:

«… Με την αριθμ. 14/794/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη
της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα ορισθεί, για τη δικαστική
εκπροσώπησή της ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 16-062020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτησης του
Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ.
6676/18-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί
ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4682/20-10-2015 απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, αίτηση ακύρωσης η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου –
λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων– με την από 6/3/2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με
την οποία συμπληρώθηκε η από 16/03/17 όμοια,
επειδή κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η
ανάθεση σε δικηγόρο, της δικαστικής εκπροσώπησής της ενώπιον του ΣτΕ, για την ανωτέρω υπόθεση, ώστε
να παραστεί στη συνεδρίαση της 16-06-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέτει έγγραφα,
υπομνήματα, επικοινωνεί με τον Εισηγητή της υποθέσεως, με τον βοηθό του, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας
και του Δημοσίου, και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, και
δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο
με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό
και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του
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σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της
Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου
φόρτου εργασίας του.
Η συζήτηση της ως άνω υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ, αναβλήθηκε για την 20-10-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο
Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για
την παράσταση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ, την 20-10-2020, και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων, και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την
ευόδωσή της μέχρι την έκδοση της απόφασης.
Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 30-09-2020
προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 134806/930/30-09-2020 πρόσκλησης αποστολής
οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει στο ποσό των € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την μελέτη της δικογραφίας, έρευνα
νομοθεσίας, νομολογίας, παράσταση ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη
δικάσιμο της 20-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, τη σύνταξη υπομνήματος εφόσον απαιτηθεί,
συνεργασία με τον Εισηγητή δικαστή, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, καθώς και εν γένει
παρακολούθηση της υπόθεσης μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής…».

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) η με αριθμ. πρωτ. 134806/930/30-09-2020 πρόσκληση
αποστολής οικονομικής προσφοράς, η από 30-09-2020 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών,
Γεωργίας Τατάγια, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και β) η αριθμ. πρωτ. 68622/4859/0506-2020 με α/α 1310 (ΑΔΑ: ΨΗΣ27Λ9-ΡΩΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ
11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου,
ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να παρασταθεί στην
δικάσιμο της 20-10-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της κατωτέρω
υπόθεσης, να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, επικοινωνεί με τον Εισηγητή της υποθέσεως,
με τον βοηθό του και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου και εν γένει να προβαίνει
σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της, ήτοι:
της με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτησης του Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου, κατά του
Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6676/18-1-2017 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, περί ανακλήσεως της
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4682/20-10-2015 απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, αίτηση ακύρωσης η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια
Ηπείρου –λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων– με την από 6/3/2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’
Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία συμπληρώθηκε η από 16/03/17 όμοια.
Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της
Περιφέρειας Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, που
απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο
αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν
προκειμένω, τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς
παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της
Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω
αυξημένου φόρτου εργασίας του, ενώ επιπροσθέτως, είναι οικονομικά ασύμφορη για την
Περιφέρεια, η επιβάρυνση που προκαλείται για την μετάβασή του εκτός έδρας, για την
παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς.
Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την
από 30-09-2020 προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 134806/930/30-092020 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα
ανέλθει στο ποσό των € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων
και εισφορών, για την μελέτη της δικογραφίας, έρευνα νομοθεσίας, νομολογίας, παράσταση
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ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 20-10-2020
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, τη σύνταξη υπομνήματος εφόσον απαιτηθεί, συνεργασία με
τον Εισηγητή δικαστή, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, καθώς και εν γένει
παρακολούθηση της υπόθεσης μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 14/794/05-062020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 68622/4859/05-062020 με α/α 1310 (ΑΔΑ: ΨΗΣ27Λ9-ΡΩΔ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1331 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο η
Περιφέρεια, να διευρύνει τις αναθέσεις της νομικής εκπροσώπησης και σε άλλους δικηγόρους,
με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα για τα οποία απαιτείται.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1704/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 50ο
Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο
τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», 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).
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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. 16/63/15-11-2019 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.
6. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 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 Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01
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 - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι Βαθύκαμπος».
7. Την αριθμ. 20/1271/07-08-2020 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. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 €
και συνολικής δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
1768/31-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 928/30-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 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 1138 και
αρ. πρωτ. 1510/28-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 1160 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.
8. Την αριθμ. 23/1498/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 28-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2387/30-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2394/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
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διενεργήθηκε στις 25-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και πενήντα οκτώ
εκατοστά επί τοις εκατό (49,58 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 35.356,23 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 40.662,91 € χωρίς ΦΠΑ
και συνολική δαπάνη 50.422,01 € με ΦΠΑ.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-09-2020 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 25-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90644, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας
της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € και συνολικής δαπάνης
100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9781.01.010.01 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα εννέα και
πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (49,58 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 35.356,23 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 40.662,91 €
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 50.422,01 € 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου:
«Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα
Κρυονέρι -Βαθύκαμπος».
Στην Άρτα σήμερα την 25.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 23/1498/10.09.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 90644 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ελένη Κωστή, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και
3. Θεόδωρος Μπαλατσούκας, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
22.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών η 25.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω
συμμετέχοντες:
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Χρόνος υποβολής προσφοράς
1
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18/09/2020 12:21:03
2
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
19/09/2020 11:43:25
3
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
21/09/2020 20:23:03
4
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
21/09/2020 21:15:09
5
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
21/09/2020 23:48:22
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
6
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
22/09/2020 09:20:55
7
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
22/09/2020 09:24:21
8
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
22/09/2020 09:35:39
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν
στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

Προσφερόμενο
ποσό
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1
2
3
4

(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
35.356,23 €
36.265,06 €
38.362,84 €

166609
166331
166594
166604

Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
49,58 %
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
48,28 %
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
45,29 %
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
44,00 %
39.267,54 €
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
5
166596
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43,11 %
39.889,58 €
6
166029
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
42,95 %
40.006,63 €
7
166593
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
38,30 %
43.267,17 €
8
166621
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ
38,10 %
43.405,58 €
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας από 1.612,90 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος
ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών
επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά
τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

6. Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση
«Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» διότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 1.612,00 € είναι μικρότερο από 1.612,90 €, δηλαδή αυτό που απαιτείται
σύμφωνα με το άρθρο 15.2 της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών
κατά σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο
Α/Α
ποσό
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
καταθ.
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
166609
Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
49,58 %
35.356,23 €
2
166331
ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
48,28 %
36.265,06 €
3
166594
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
45,29 %
38.362,84 €
4
166604
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
44,00 %
39.267,54 €
δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
5
166596
ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43,11 %
39.889,58 €
6
166029
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
42,95 %
40.006,63 €
7
166593
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
38,30 %
43.267,17 €
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση «Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν
πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της
σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα
εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (49,58 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 35.356,23 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και
40.662,91 € χωρίς ΦΠΑ.
Άρτα, 25.09.2020
Η Επιτροπή

1. Ελένη Κωστή

2. Ιωάννης Τσιρώνης

3. Θεόδωρος Μπαλατσούκας
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1705/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 της αριθμ. πρωτ. 5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ/24-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο
της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις,
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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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 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5840/Φ.300.09ΜΙΜΟ/28-09-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2365/28-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ/24-09-2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών
από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της
συγκοινωνίας».
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. 5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ/24-09-2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις
καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«……….

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
ΘΕΜΑ:

Άρτα
Αρ. Πρωτ.

24-09-2020
5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ

: Ταγμ. Παπακώστα 6
47100 Άρτα
: Κων/νος Τζουμάκας
: 26813 63320
: 26810 27332
: pol.prostasia@peartas.gov.gr

Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζο πτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε
Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων,
καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

1.

∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως

2.

τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)
Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 2010) όπως

3.

τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ
3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή

4.

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

5.

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών –

6.

τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
7.

Το υπ΄ αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (Α∆Α : 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.
Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

9.

Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχηµάτων κλπ για το έτος 2020, που θα
απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (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 µε Α.Α. 19/2020 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα µε το οποίο προβλέπεται επιδείνωση του
καιρού από τα βορειοδυτικά µε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και
θυελλώδεις ανέμους.
12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση
των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.
13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν ισχυρές
βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων µε άμεσο
κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας
Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση
των ζημιών.
Αποφασίζουμε
1.

Την απευθείας ανάθεση στις εταιρίες –φυσικά πρόσωπα ήτοι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΡΤΗΣ/064037436

ΜΕ96169, ΑΤΗ 6416

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
2.100

ΤΟΠΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠ. ΟΔΟΣ 5
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ΡΕΝΤΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΚΑΤ Ο.Ε

ΛΕΠΙΑΝΑ/
050937292
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ/
048127614
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ/
038820775
ΑΡΤΑ/999131577

ΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ/
053376373
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/

ΜΕ 88611

250

ΕΠ.ΟΔΟΣ 18

ΜΕ 120968

2.000

ΕΠ.ΟΔΟΣ 19

ΜΕ 55776

150

ΕΠ.ΟΔΟΣ 23

ΜΕ 134778,
ΑΤΕ 9746
ΜΕ 84144, ΜΕ
50892, ΑΤΗ 5958
ΜΕ 113661

4.000

ΕΠ.ΟΔΟΣ 24

7.000

ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

3.500

ΕΠ. ΟΔΟΣ 3

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 23/09/2020 και
μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις).
2.

Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ5300 0003 «
Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018 -2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση
καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από α πρόβλεπτα, έντονα και ακραία
καιρικά φαινόμενα στο Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επ ιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των
προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07 -06-2010)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Χ.Α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

…………».
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1706/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Άρτας, οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 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 Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3716/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2418/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται
την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον συνημμένο
στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάκληση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων ανάληψης
δέσμευσης πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας, ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/
ΚΑΕ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ

Α/Α ΕΑΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

072.0861.01

Αμοιβές για συντήρηση
και επισκ. μεταφ. μέσων
ξηράς γενικά

294,89 €

1130

22/04/2020

Ω5ΧΣ7Λ9-234

072.1321.01

Προμήθεια ειδών συντ. και
επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς

918,95 €

1129

22/04/2020

6ΘΥΤ7Λ9-ΖΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανάκληση δέσμευσης
πίστωσης λόγω μη
χρήσης
Ανάκληση δέσμευσης
πίστωσης λόγω μη
χρήσης

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1707/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 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 163473/24-102017 (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. 3/8/0403-2020, 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. 3817/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2442/02-10-2020 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.

Δαπάνη για οργάνωση εκδήλωσης (υπερτοπικής σημασίας) εορτασμού της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 βάσει του Προγράμματος και στην οποία
3.050,00€
1
συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η συμμετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας κρίνεται απαραίτητη και επιβάλλεται από τους κανόνες
εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων.
Δαπάνη για την επισκευή (ανταλλακτικά) του φωτοτυπικού μηχανήματος της
170,00€
2
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
Δαπάνη για την επισκευή (εργασία) του φωτοτυπικού μηχανήματος της
60,00€
3
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
Δαπάνη για γενική συντήρηση του συστήματος Γραμματοσήμανσης της
750,00€
4
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΕΦ 072 /
ΚΑΕ

5161

1329
0869
0869

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1708/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 54ο
Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη
μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 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 163473/24-102017 (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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(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. 3/8/0403-2020, 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. 3817/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2442/02-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου και εισηγείται την «…Έγκριση
διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των
υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα




Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση ακινήτου ωφέλιμης επιφάνειας τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.)
με απόκλιση δέκα τοις εκατό (± 10%) προς τα άνω ή προς τα κάτω και εκατό τετραγωνικών μέτρων (100
τ.μ.) περίπου για αποθηκευτικούς χώρους, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) ετών και
Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας,
και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3817/02-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική
απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, βάσει της με α/α: 266 και αριθμ. πρωτ. 145/16-01-2020 (ΑΔΑ:
6ΖΣ97Λ9-ΟΧΑ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 255 στα
βιβλία εγκρίσεων και εντολών της 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1710/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας - Σήμανση
στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 5/315/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 85.000,00 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. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου «Στηθαία
ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας».
6. Την με α/α 821 και αρ. πρωτ. 30693/4409/26-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
85.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, για το έργο «Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση
στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 807 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας
7. Την αριθμ. 16/965/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. 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. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας»
προϋπολογισμού 85.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10601/2506-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ.
πρωτ. 80112/10653/25-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου,
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.
8. Την αριθμ. 21/1352/14-08-2020 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. 90524 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας
«Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού
85.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με
προσφορά 26.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό ( 62%).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18708/01-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2440/02-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
30-09-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με προσφορά 26.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο
τοις εκατό (62%).
10.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 30-09-2020 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 04-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90524, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας»
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προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.004.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ», με προσφορά 26.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό
(62%).
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 κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία
ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού 85.000,00 με ΦΠΑ,
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με προσφορά 26.048,39 €
(χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό (62%), σύμφωνα με το από 07-08-2020
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1352/14-08-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-09-2020 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, στο ποσό των 26.048,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 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. Θεσπρωτίας
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 5/315/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και
την με α/α 821 και αρ. πρωτ. 30693/4409/26-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 807 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.


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. 21/1352/14-08-2020
απόφαση, 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-196-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηγουμενίτσα:

30/9/ 2020

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Παναγή Τσαλδάρη 18Α
46100 Ηγουμενίτσα
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο II
EΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Σ 90524)
«Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας»
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 85.000€ με ΦΠΑ 24%.
Οι όροι της αριθμ. πρωτ.. 89331/11925/10-07-2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: «20PROC007060933»
εγκρίθηκαν με την αριθ. 16/965/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Γ8Κ7Λ9-Η87)

Στην Ηγουμενίτσα, την 22η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και την 29η Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ)
του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. mimed-ecb-a2-id-aa-6466-eba-2020-06-23-12:45:00.000000 ταυτότητας ηλεκτρονικής κλήρωσης, προκειμένου να
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία " ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ " για την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με
τίτλο «Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας προϋπολογισμού
85.000€ με ΦΠΑ 24% και αριθμό συστήματος ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ : Α/Σ 90524.
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι:
1. κ. Γούλα Δήμητρα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας). Πρόεδρος
2. κ. Αθανασίου Σοφία Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών(ΠΕ Θεσπρωτίας). Μέλος
3. κ. Κώνστα Ευδοξία Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Δήμος Ηγουμενίτσας) Μέλος

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ.. 89331/11925/10-07-2020 Διακήρυξη και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Με το από 07-08-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η ΕΔ εισηγήθηκε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού τον προσφέροντα με την επωνυμία " ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ".
Με την υπ’ αριθ. 21/1352/14.08.2020 (ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (OE)
εγκρίθηκε το από 07.08.2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι. Η εν λόγω εγκριτική απόφαση της ΟΕ, αναρτήθηκε στον
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ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στις 25.08.2020 και την ίδια ημέρα
κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 123441/16948/11-09-2020 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, κλήθηκε ο
προσωρινός ανάδοχος (αυθημερόν με ηλεκτρονικό μήνυμα) να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», εντός δέκα πέντε (15) ημερών, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23.3 23.10 της οικείας διακήρυξης δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
Με το από 19.09.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και με το υπ’ αριθ.πρωτ.
132122/18148/25-09-20 έγγραφο υποβλήθηκε σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή τα οποία απεστάλησαν με ταχυμεταφορά με την επωνυμία «Γενική Ταχυδρομική» και αριθμό
αποστολής 3582227132 στις 22/9/2020.
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, η ΕΔ
διαπίστωσε μετά από τον σχετικό έλεγχο ότι είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16,
τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις και τους όρους της διακήρυξης. Κατόπιν αυτών η επιτροπή εισηγείται την
κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την κατασκευή του έργου:
«Στηθαία ασφαλείας-Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας»
προϋπολογισμού 85.000€ με ΦΠΑ 24%, στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, η οποία έδωσε προσφορά 26.048,39€ (προ Φ.Π.Α.) και έκπτωση εξήντα δύο
τοις εκατό ( 62 %).
Η Ε.Δ. κρίνει την προσφορά της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ συμφέρουσα και
εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σε αυτήν. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν
(5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ηγουμενίτσα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γούλα Δήμητρα

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σοφία Αθανασίου

Ευδοξία Κώνστα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1711/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 του Πρακτικού No3/28-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the
Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

-199-

ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ

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. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης
τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε α) η
πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 257.000,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου της
Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the
Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg
V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ
071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, β) η διενέργεια και η κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως
συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 10659/25-06-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει
του αριθμ. πρωτ. 63858/22-06-2020 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με το οποίο
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με
την οποία θα προκηρυχθεί το έργο και γ) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για
ανάθεση, του ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και ορίστηκαν τα μέλη αυτής
με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Την με α/α 1525 & αριθμ. πρωτ. 83839/11124/01-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α
καταχώρησης 1571, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Την αριθμ. 22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό Νο1/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting
Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020,
προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ
9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που
αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται
αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα «TREK
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές
απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=136,27
βαθμούς.
9. Την αριθμ. 23/1516/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», της οποίας η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά πληροί τις
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υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική
βαθμολογία ΒΤ=136,27 βαθμούς, βάσει του Πρακτικού 01/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η δε οικονομική
της προσφορά, ποσού € 189.000,00 χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό=10 και είναι η
μοναδική και πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής.
10.

Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18271/28-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2372/2809-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία αποστέλλει συνημμένα, το
Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού του
θέματος, που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού.

11.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό No3/28-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει
της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of
the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg
V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, εταιρεία
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», που αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού
Νο2/07-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1516/10-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΕ», με ποσό προσφοράς 189.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων


Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με
αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean
Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean
2014-2020, προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ
9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ.
έτους 2020
στην εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», της οποίας η εμπροθέσμως
υποβληθείσα προσφορά πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και
η τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και
βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=136,27 βαθμούς, βάσει του Πρακτικού Νο1/24-07-2020
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1421/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
η οικονομική της προσφορά, ποσού € 189.000,00 χωρίς ΦΠΑ, βαθμολογήθηκε με Τελικό Βαθμό=10 και
είναι η μοναδική και πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής, βάσει του Πρακτικού Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1516/10-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού Νο3/28-09-2020 (αποσφράγιση
και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
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Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», ως ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of
the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg
V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, στο ποσό των € 189.000,00 χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2020, (Φορέας 071
και ΚΑΕ 9459.15.000.01), βάσει της αριθμ. 16/967/29-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και της με α/α 1525 & αριθμ. πρωτ. 83839/11124/01-07-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α
καταχώρησης 1571, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας.
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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Ηγουμενίτσα 28 / 09 /2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY –
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings
of the Balkan Mediterranean Territory” στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg
V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στην Ηγουμενίτσα, στις 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ 16/967/29-06-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επιτροπή διαγωνισμού,
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν
στον υπ. Αριθ. Συστήματος 83960 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σύμφωνα με
την με αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01.07.2020 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με
την με αριθμ. 16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting
Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:
1. κ. Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος
2. κ. Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος
3. κα Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος
O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την Διακήρυξη
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the
Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg
V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» και την απόφαση αρίθμ. 23/1516/10-09-2020 της
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Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο2/0709-2020 της επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανέδειξε την εταιρία
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσωρινό
μειοδότη.
Κατά της παραπάνω απόφασης δεν ασκήθηκε ένσταση.
Με τη με αρ. πρωτ. 128063/17564/18-09-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ειδοποιήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου να υποβάλει τα εν λόγω
δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα το πολύ δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παρ. 3.2 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr για την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια δύο εκ των μελών της, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης)
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 83960, προκειμένου να
αποσφραγισθεί ο ανωτέρω φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω
διαγωνιζόμενου.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω
υποβαλλομένων ηλεκτρονικά δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία βρήκε πλήρη και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Επίσης προέβη και στον έλεγχο του «φυσικού»
φακέλου αυτών, τον οποίο επίσης υπέβαλε η ανωτέρω εταιρεία εμπροθέσμως (αρ. πρωτ.
130349/17871/23-09-2020) και βρήκε και αυτόν πλήρη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή, να
κατακυρωθεί το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in
Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» στην εταιρεία TREK
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς κατέθεσε όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εμπροθέσμως και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1.Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος
2.Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος
3.Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1712/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και
καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

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

5. Την αριθμ. 14/817/05-06-2020 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. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις
10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.000,00 € και συνολικής δαπάνης 73.160,00 €
με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1998/03-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 59555/1669/21-05-2020 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 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. Πρέβεζας.

6. Την αριθμ. 20/1286/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και
καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς 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 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», σύμφωνα με το οποίο, μετά τη διενεργηθείσα
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ που
κατέθεσαν ισότιμες προσφορές, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54%) στις
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.653,60
€ με ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4167/21-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2355/25-092020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2109-2020 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 οικονομικό φορέα
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54%) στις τιμές
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.653,60 € με
ΦΠΑ.

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 21-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 09-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς
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 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
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54%) στις
τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.653,60 € με
ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις
09-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας
και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς 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 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 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα
τέσσερα επί τοις εκατό (54%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 27.140,00
€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.653,60 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1286/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-09-2020 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 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ
ΕΔΕ, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό
των 33.653,60 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη, 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».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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 έργου:
<<Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20182020>>υποέργου:«Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της
Π.Ε.Πρέβεζας», προϋπολογισμού: 73.160,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 21-9-2020 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00
πμ οι υπογράφοντες:
1. Kων/νος Κατσιμπόκης ,ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος,
2. Ελένη Βασιλειάδου , ΠΕ Αρχιτ. 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.86220/2687/6-7-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας,μετά την αρ.14/817/5-6-2020(θέμα 65ο)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου,συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 14.7.2020 πρακτικό της
δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.20/1286/7-8-2020(θέμα 63ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίθηκε το από 14.7.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρων
117 και 125 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου: «Βελτίωση βατότητας και
καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας» του έργου:« Συντήρησηαποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
20182020»,προϋπολογισμού 73.160,00 €(με ΦΠΑ) κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
Εργοληπτική Επιχείρηση του Δημητρίου Φατούρου ΕΔΕ , η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
27.140,00 € χωρίς ΦΠΑ (33.653,60 € με ΦΠΑ).
2.Το Αρ.Πρωτ.114621/3808/27-8-2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1286/7-8-2020(θέμα 63ο )
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.114931/3822/4-9-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας προς τον ΕΔΕ Δημήτριο Φατούρο
για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης .
5. Την με αρ.πρ.123024/4167/10 -9-2020 αίτηση του Δημητρίου Φατούρου 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 Δημητρίου Φατούρου ΕΔΕ, η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης πενήντα τέσσερα
επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 27.140,00 € χωρίς ΦΠΑ (33.653,60 € με ΦΠΑ).
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 14.7.2020 Πρακτικού δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 21- 9-2020
Η Επιτροπή
1.
Κων/νος Κατσιμπόκης
2.

Ελένη Βασιλειάδου

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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1713/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
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 163473/24-102017 (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 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4600/29-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2383/29-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων
της Π.Ε. Πρέβεζας, 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 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, 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» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων,
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2020), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/
Α

1

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥ 7360

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΜ 5,ΝΥΧΙΑ ΚΟΥΒΑ ΤΕΜ 5 ΑΝΤΛΙΑ
ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 2
ΤΑΧΙΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΕΜ 4 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 9 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΜ 2 ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 1
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 1 ΣΕΤ
ΦΛΑΤΣΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜ 1

10.540,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
2.480,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 13.020,00€

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

2

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9994

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Φίλτρο λαδιού ΤΕΜ 1,
Φίλτρο αέρος ΤΕΜ 1, Φίλτρο Καμπίνας ΤΕΜ
1, Μπουζί ΤΕΜ 4, Ψαλίδια ΤΕΜ 2,
Ακρόμπαρο ΤΕΜ 1, Μάκτρα ΣΕΤ 1, Τακάκια
ΣΕΤ 1, Δισκόπλακες ΤΕΜ 2, Ιμάντας ΤΕΜ 1,
Μπαταρία ΤΕΜ 1, Παραφλού ΛΙΤΡΑ 4,
Ρουλεμάν τροχού ΤΕΜ 1, Φούσκες ημιαξονίου
ΤΕΜ 2, Βαλβίδα Λαδιού ΤΕΜ 1, Κολάρο
ΤΕΜ 1

898,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
372,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.270,00€

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

3

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

ΚΗΙ 8313 ΚΑΙ
ΚΗΥ 9978

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
1) Για το ΚΗΙ 8313 (ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ
1, ΦΙΛΤΡΟ AIR/CONDITION ΤΕΜ 1,
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
10W40 5ΛΙΤΡΑ, ΦΟΥΣΚΑ ΛΕΒΓΕ
ΚΟΜΠΛΕ FORD TEM 1, ΛΑΔΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 ΛΙΤΡΟ,
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ ΕΜΠΡ ΤΕΜ 1,
ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 1)
2) Για το ΚΗΥ 9978 (ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ
1, ΦΙΛΤΡΟ AIR/CONDITION ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙ

385,69 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
254,20 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 639,89€
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ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W40 4ΛΙΤΡΑ, ΙΜΑΝΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ NISSAN ΤΕΜ 1, ΙΜΑΝΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 1, ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
ΛΙΤΡΟ, ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ
ΤΕΜ 1)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΙ

ΚΥ 7358 και

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΜΕ 103927

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
4

ΓΡΕΙΝΤΕΡ

ΚΗΙ 8322 ΚΑΙ
ΚΗΥ 7978

ΜΕ 509347

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
1) Για το ΚΥ 7358 (ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180ΑΜ
ΤΕΜ 2, ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ ΤΕΜ 1,
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΛΑΣ ΤΕΜ1,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΕΜ 1,
ΡΕΛΕ 24W 40AM ΤΕΜ 8, ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜ 1, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΟΥ ΤΕΜ 1, ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
ΤΕΜ
2) Για το ΜΕ 10327 (ΦΙΛΤΡΟ ΦΡΕΟΝ ΤΕΜ
1, ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R134 ΚΙΛΑ 2, ΨΥΓΕΙΟ
ΑIRCONDITION ΤΕΜ 1, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
100ΑΜ ΤΕΜ 2, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΤΕΜ1)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1) Για το ΚΗΙ 8322
(ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1, ΚΟΛΛΑΡΑ ΤΕΜ
2, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 1)
2) Για το ΚΗΥ 7978 (ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 1, ΣΩΛΗΝΑΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 2)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ ΤΕΜ 2,
ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΠΛΟ ΤΕΜ 1, ΚΑΔΕΝΕΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΜ 2, ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΤΕΜ 4, ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΤΕΜ 1

1.984 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
496,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 2.480,00€

992,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
248,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.240€
6.076,00 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ
2.480,00 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 8.556,00€

6

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 8342

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13R22.5
TEM 4

1.785,60 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.785,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

28.991,49€

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1714/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
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 163473/24-102017 (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. 3/8/0403-2020, 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. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4708/29-09-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2382/29-09-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
7. Το αρ. πρωτ. 127536/4375/18-9-20 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας,
(πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 128132/4708/18-9-2020) με το οποίο αιτείται την
αναβάθμιση του αρχιτεκτονικού προγράμματος που λειτουργεί στην υπηρεσία.
8. To αρ.πρωτ.1617/28-9-20 έγγραφο της Δ/νσης Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας Τμ.Περιβ/κης Υγιεινής &
Υγ.Ελ. της Π.Ε.Πρέβεζας, (πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 134206/4865/29-9-2020) με
το οποίο αιτείται την «επισκευή ηχητικής πηγής».
9. Τις από 21-9-2020 & 29-9-2020 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής
Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών.
10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω
πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους
2020.
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών - υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του ΕΦ
072 και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έτους 2020, καθώς και την
υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ανάθεση υπηρεσίας αναβάθμισης του αρχιτεκτονικού προγράμματος της εταιρείας TOR
SOFTWARE ΕΠΕ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας
Ανάθεση υπηρεσίας «επισκευή ηχητικής πηγής» της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας Τμήμα Περιβ/κης Υγιεινής & Υγ.Ελ της Π.Ε. Πρέβεζας

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072
Κ.Α.Ε.

1.748,40

0869.01

30,00

0869.01

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1715/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 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 Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4873/30-09-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2392/30-09-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται
την έγκριση ολικής και μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τους συνημμένους στην
εισήγηση πίνακες.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την ολική ανάκληση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2020, λόγω μη χρησιμοποίησης του προς ανάκληση ποσού, ως εξής:
Α/Α

Α/Α
Απόφασης
Ανάληψης

Ημερομηνία

Αρ. Πρωτ.

27-01-2020
04-02-2020
04-02-2020
11-02-2020
11-02-2020
09-04-2020
09-04-2020
07-05-2020

12336/411
17327/580
17324/579
21414/714
21422/715
45445/1558
45447/1559
52262/2064

Α.Δ.Α.

Ε.Φ.-Κ.Α.Ε.

Υποχρέωσης

489
618
620
662
663
1100
1101
1205

Ω3ΦΚ7Λ9-80Α
9ΕΒΔ7Λ9-Ο51
ΨΤΠ67Λ9-Θ3Ζ
6ΜΓ47Λ9-5Χ6
ΨΕ687Λ9-PΞ7
ΩΓΨ47Λ9-ΙΝΜ
Ψ9ΧΗ7Λ9-8P6
6ΩΦΥ7Λ9-ΤΦΞ

072-0719.01
072-0721.01
072-0719.01
072-0721.01
072-0719.01
072-0719.01
072-0721.01
295-0841.01

στο Βιβλίο
Εγκρίσεων
και
Εντολών
Πληρωμής

479
614
615
653
652
1123
1124
1227

Ποσό
Ανάκλησης
600,00
600,00
600,00
800,00
800,00
600,00
600,00
2.000,00

Β. Εγκρίνει τη μερική ανάκληση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2020, λόγω ενταλματοποίησης των αντίστοιχων δαπανών και ανάκλησης του
εναπομείναντος ποσού, ως εξής:
Α/Α
Απόφασης
Ανάληψης

Ημερομηνία

Αρ. Πρωτ.

14-01-2020
14-01-2020
20-01-2020
27-01-2020

4876/118
4868/117
8023/267
12341/413

Α.Δ.Α.

Ε.Φ.-Κ.Α.Ε.

Υποχρέωσης

200
201
329
487

6O8Θ7Λ9-4EΘ
9Π617Λ9-3ΚΙ
Ω2ΙΛ7Λ9-7Γ5
ΩΦΗΓ7Λ9-ΝΞΙ

191-0821.02
192-0821.02
072-0899.01
072-0719.01

Α/Α
στο Βιβλίο
Εγκρίσεων
και
Εντολών
Πληρωμής
212
213
315
477

Ποσό
Ανάκλησης

19.018,17
32.827,78
2.741,00
2.357,07
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488
490
491
492
493
511
512
614
616
678
700
703
998
999
1000
1077
1078
1083
1084
1132
1206
1214
1220
1349
1533

27-01-2020
27-01-2020
27-01-2020
27-01-2020
27-01-2020
28-01-2020
28-01-2020
04-02-2020
04-02-2020
13-02-2020
17-02-2020
17-02-2020
26-03-2020
26-03-2020
26-03-2020
03-04-2020
03-04-2020
03-04-2020
03-04-2020
24-4-2020
07-05-2020
08-05-2020
12-05-2020
12-06-2020
01-07-2020

12337/412
12334/410
12333/409
12342/414
12332/408
12722/423
13003/424
17335/582
17330/581
23978/787
25394/843
25397/846
41950/1376
41956/1377
41959/1378
44069/1507
44067/1506
44065/1504
44066/1505
48584/1758
52266/2065
52950/2086
54316/2108
72183/2824
83881/3168

ΨΑΩ07Λ9-ΓΗΟ
ΨΛΜΛ7Λ9-ΣΘΖ
ΩΨΧΧ7Λ9-248
Ψ4ΕΟ7Λ9-Υ0Ε
9ΘΑΥ7Λ9-ΒΗ8
ΨΓΜ67Λ9-ΨΩΗ
9ΕΞΩ7Λ9-05Ξ
ΩΩΒ97Λ9-ΥΙΝ
ΨΤΓΘ7Λ9-ΨΝΓ
9ΒΛΖ7Λ9-30Ω
Ω2Ε47Λ9-Ω7Λ
ΨΣΙ37Λ9-Ο9Τ
Ψ7867Λ9-ΘΜ6
6ΗΞΣ7Λ9-2Ψ5
94Δ37Λ9-Υ46
ΨΚΒΝ7Λ9-Ν6Δ
90Σ07Λ9-429
ΩΝΜ37Λ9-ΒΒ0
6ΧΤΨ7Λ9-Ζ15
9Ω0Ψ7Λ9-ΦΧΤ
6ΕPΒ7Λ9-8Χ0
Ω78Ο7Λ9-ΕΔΔ
673Ξ7Λ9-92Θ
9Φ567Λ9-ΒΣ7
6ΩΛΗ7Λ9-ΝΛΘ

072-0721.01
072-0721.01
072-0722.01
072-0719.01
072-0721.01
072-0719.01
072-0721.01
072-0721.01
072-0719.01
071-9459.04.006.01
071-9771.01.001.01
071-9771.01.004.01
072-0719.02
072-0719.01
072-0721.01
072-0719.01
072-0721.01
295-0719.01
295-0721.01
072-0843.01
295-0841.01
071-9779.01.000.01
072-0721.01
072-1711.01
072-0841.01

478
480
481
482
483
498
499
612
613
668
690
693
1021
1022
1023
1101
1102
1106
1107
1154
1228
1233
1241
1366
1574

2.320,00
460,00
530,00
179,53
200,00
5.057,96
3.800,00
700,00
809,63
32,88
24,27
35,39
804,30
1.457,54
1.780,00
1.299,26
1.020,00
340,20
180,00
0,38
194,48
52,91
110,00
187,40
426,76

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1717/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 1ο
Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
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 163473/24-102017 (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. 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. 3/8/0403-2020, 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 Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9141/0510-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2457/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, , εισηγείται την 5 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Οικ. Έτους 2020 όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαμβάνεται στον
επισυναπτόμενο φάκελο (με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων
Ιωαννίνων, Άρτας Θεσπρωτίας και Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας,
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…..
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,
Έχοντας υπόψη:
 Την αριθ.: 5597/2019 (ΦΕΚ 3055 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης
και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020»
 Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
 Την αριθ.:1556/18-10-2019 Γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (κοινοποιήθηκε
στο Π.Σ. κατά την εισήγηση της ψήφισης του Προϋπολογισμού 2020 της Π. Ηπείρου) η οποία ορίζει το
ανώτερο ύψος ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 της περιφέρειας
Ηπείρου στο ύψος των:2.483.282,85€
 Το γεγονός ότι η αύξηση ποσού: 40.617,00€ των ιδίων εσόδων από την ΠΕ Πρέβεζας (βάση της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού της) δεν υπερβαίνει το ανώτερο ύψος των ιδίων εσόδων που τέθηκε με το αριθ. (3) σχετικό
καθώς το ύψος των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας ανέρχεται μέχρι και την 4η τροποποίησή της σε
2.232.299,78€,
To Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
 Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 Την αριθ.: 1037/211485/30-7-2020 (ΑΔΑ:6Μ4Θ4653ΠΓ-ΙΗΦ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ετών 2017,2018,2019
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082 (Κ.Α.: 2005ΣΕ08200000,
 Την αριθ.: 602/120271/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΞΔ4653ΠΓ-6ΙΦ) απόφαση κατανομής πίστωσης του έργου: «Έλεγχος
ποιότητας υδατικών πόρων –ΣΑΜ 581(Κ.Α.: 2014ΣΜ58100000),
 Το αριθ.: 12022/16-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής για την εκτίμηση των πληρωμή οικονομικών
αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου 2020
(ΣΑΕ 0822),
 Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από την με
email επικοινωνία από το γραφείο της Γεν. Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού,
 Το αριθ.: 137413/4505/5-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το εκτιμώμενο
ύψος των πληρωμών των έργων της Περιφέρειας με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου για το 2020
 Τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για
την ύπαρξη απαιτούμενης πρόβλεψης στον Προϋπολογισμό- σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ251Α΄/24-11-2014)- για αποζημίωση
προσωπικού ΙΔΑΧ λόγω εξόδου από την υπηρεσία κ.λπ. και τις εκτιμήσεις των τμημάτων Μισθοδοσίας για το
ύψος της δαπάνης,
 Την υπ’ αριθ.:. ΔΥΟ/ο/3198/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΛΝΜ) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ
(1.120.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου
2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.,
 Την αριθ.: Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-6-2020 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(ΑΔΑ:Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-Ι0Φ) και την αριθ.:75592/2193/3-8-2020 απόφαση κατανομής πιστώσεων της Δ/νσης
Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:6Υ3Μ7Λ9-17Μ) για την Επιχορήγηση Προνοιακών
Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το οικονομικό έτος 2020»
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Την με αριθ.: 42119/15-07-2020 1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 (62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500
μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών,
 Το αριθ. 85344/2020 Τακτικό Ένταλμα πληρωμής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την απόφαση
κατανομής ανά ΠΕ. για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
ν. 3698/2008 (πρόσθετα τέλη Κτηνιάτρων και δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου),
 Τις αυξομειώσεις κωδικών εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού των Περ. Ενοτήτων,
 Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας
Εισηγούμεθα την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,
Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020
130.109.068,82
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
2020
171.994.361,78

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

1.269.679,68

25.144.945,00

0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

1.260.506,08

25.988.158,00

834.039,40

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
156.523.693,50
ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
198.408.986,46

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 156.523.693,50
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 198.408.986,46
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 41.885.292,96
Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στην
χρήση του οικ. έτους 2020.…».
7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου της 5ης
Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020, όπως υποβλήθηκε
από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη
σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία


Καταρτίζει το σχέδιο της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2020, ως η αριθμ. πρωτ. 9141/05-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), με τον επισυναπτόμενο σ’ αυτή φάκελο, με τις επί μέρους
εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας και



Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την ψήφισή του.



Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι
θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1718/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή
διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ.
Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000,00 με ΦΠΑ (Ακύρωση της σχετικής αριθμ.
15/1112/09-05-2019 απόφασης της Ο.Ε.).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
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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 αριθμ. 15/1112/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την με αρ. 63788/2109/03-05-2019 (ορθή επανάληψη στις 05-10-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 526.000,00 € σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.
2013ΕΠ03000012)», για το υποέργο «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».
7. Την αριθμ. 3/177/28-01-2020 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 ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Συγκοινωνιακά, για την εκτέλεση του
έργου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση
προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».
8. Την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΡ7Λ9-ΕΜ8) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12875/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2454/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 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, για την κατασκευή του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων
– Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού € 1.026.000,00 με
ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να
διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. Επιπλέον, εισηγείται την ακύρωση κάθε προηγούμενης
σχετικής απόφασης.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», συνολικού
προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ, εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης
526.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
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Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού €
500.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 από πόρους του
Ν.Π.Δ.Δ. τ. Συγκοινωνιακά, σύμφωνα με την αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ:
ΩΥΔΡ7Λ9-ΕΜ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
Β. 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 «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού
1.026.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ.
12875/05-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου,
με την αριθμ. 137608/12867/05-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (για ποσό € 500.000,00 με ΦΠΑ) και του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, οδικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» (για ποσό € 526.000,00 με
ΦΠΑ) και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.


Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 15/1112/09-05-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1719/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 του από 05-10-2020 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 «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 72.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
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,
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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, 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. 22/1385/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε η 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
βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου», προϋπολογισμού 72.600,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113635/10723/26-08-2020 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 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. 10766/26-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω

στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12501/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2453/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Χρήστο Κ. Μήτσιο, με προσφορά 53.279,04
€ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,00%.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 05-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 24-09-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119458/11267/0809-2020 (Ορθή Επανάληψη 17-09-2020) Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
σύμφωνα με την αριθμ. 22/1385/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή
Γαλαρόκαμπου Περιστερίου», προϋπολογισμού 72.600,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) Γκαλιμάνας Δ.
Γεώργιος, β) Χρήστος Κ. Μήτσιος και γ) Αντώνης Βασ. Κωνσταντίνος και αφού τις έκανε
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό,
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού
φορέα Χρήστου Κ. Μήτσιου ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Χρήστο Κ. Μήτσιο, με
προσφορά 53.279,04 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,00%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου
Περιστερίου», προϋπολογισμού 72.600,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα Χρήστο
Κ. Μήτσιο, με προσφορά 53.279,04 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,00% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα Χρήστο Κ.
Μήτσιο, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 53.279,04 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, 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».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ.
22/1385/28-08-2020 απόφαση, 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡ ΑΚΤ ΙΚ Ο
Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου
Περιστερίου », προϋπολογισμού 72.600,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη
τιμή.
Στα Ιωάννινα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα
πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες:
1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Βιολέττα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:
α) την αριθ. 22/1385/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 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 ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση
βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου», προϋπολογισμού 72.600,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε
και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113635/10723/26-08-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου.
και
β) την με αρ. πρωτ. 119458/11267/08-09-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020) Πρόσκληση σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την
οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.
συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής
δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με
την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ.
119458/11267/08-09-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020) πρόσκληση και έλαβε καταφατική
απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από
την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε
φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
1

Αρ. πρωτ.
131060/12349/24-09-2020

Επωνυμία προσφέροντα
Γκαλιμάνας Δ. Γεώργιος

2

131063/12350/24-09-2020

Χρήστος Κ. Μήτσιος

3

131065/12351/24-09-2020

Αντώνης Βασ. Κωνσταντίνος

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 119458/11267/08-09-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020)
πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί
μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης
αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2
3

131063/12350/24-09-2020
131060/12349/24-09-2020
131065/12351/24-09-2020

Επωνυμία προσφέροντα
Χρήστος Κ. Μήτσιος
Γκαλιμάνας Δ. Γεώργιος
Αντώνης Βασ. Κωνσταντίνος

Έκπτωση
(%)
5,00
3,00
2,00

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 119458/11267/08-09-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020)
πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή κάλεσε τους προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος
διαπραγμάτευσης
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2
3

131063/12350/24-09-2020
131060/12349/24-09-2020
131065/12351/24-09-2020

Επωνυμία προσφέροντα
Χρήστος Κ. Μήτσιος
Γκαλιμάνας Δ. Γεώργιος
Αντώνης Βασ. Κωνσταντίνος

Έκπτωση
(%)
9,00
3,00
2,00

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.
119458/11267/08-09-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020) πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής
πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.
Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν
ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 4 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Αρ. πρωτ.

1
2
3

131063/12350/24-09-2020
131060/12349/24-09-2020
131065/12351/24-09-2020

Επωνυμία προσφέροντα
Χρήστος Κ. Μήτσιος
Γκαλιμάνας Δ. Γεώργιος
Αντώνης Βασ. Κωνσταντίνος

Έκπτωση
(%)
9,00
3,00
2,00
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 131060/12349/24-09-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη Χρήστο Κ. Μήτσιο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην
Αναθέτουσα αρχή.
Στις 05 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ.
πρωτ. ΔΤΕΠΗ 133141/12501/28-09-2020 από τον προσωρινό μειοδότη Χρήστο Κ. Μήτσιο.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε
ότι:


Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα



Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ,
καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 119458/11267/08-092020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2020) Πρόσκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης
του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου»,
προϋπολογισμού 72.600,00 € (με ΦΠΑ), , στον οικονομικό φορέα Χρήστος Κ. Μήτσιο, με προσφορά
53.279,04 ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 9 τοις εκατό (9,00%).

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 05 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Καραγιώτη

Χρήστος Καραγιαννίδης

Βιολέττα Τζανίδη
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1720/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», αναδόχου
Φάφα Γ. Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 29-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12662/05-10-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2452/0510-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής:
«…. Με την (α) σχετ. 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 (Η καθυστέρηση οφείλετε
στο ότι λειτουργούσε τμήμα της διώρυγας στο οποίο θα εκτελούταν εργασίες επισκευής.)
Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 30.974,00 € με ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσειςΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008
2. Ανάδοχος του έργου είναι Φάφα Γ. Δημήτριου Ε.Δ.Ε
3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς 23.730,06 € χωρίς το ΦΠΑ το δε συμφωνητικό
υπογράφηκε την 29-7-2020.
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε την 29-10-2020 λήξη προθεσμίας περάτωσης των
εργασιών.
5. Με την από 135345/12662/1-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης περαίωσης των
εργασιών μέχρι την 29-12-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν έλεγχο Επιμετρήσεων και
Τακτοποίηση του φακέλου .
6. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιμοι
η υπηρεσία μας
ε ι σ η γ ε ί τ α ι την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει την 29-102019, μέχρι την 29-12-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως και χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του
χρόνου εκτέλεσης του. ….».
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 «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», αναδόχου Φάφα Γ. Δημητρίου
Ε.Δ.Ε., μέχρι την 29-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1721/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 5ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την με αριθμ. πρωτ.: 110624/3595/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 190.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και υποέργο : «Βελτίωση της
οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων».
6. Την αριθμ. 22/1389/28-08-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού ΕΟ
Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση
κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10528/20-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 110843/10515/20-08-2020
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12821/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2450/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 02-10-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7339-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
«Βελτίωση της οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με
ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού ΕΟ ΙωαννίνωνΚοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών
μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € 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», αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 02-10-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7339eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1

Κίτσος Ιωάννης

ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Πρόεδρος

Μηχανικών,

στο

Δήμο

2

Τσιούμπος Δημήτριος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.

3

Ρουσόπουλος
Χαράλαμπος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Δωδώνης

Ιωαννιτών,

Αναπληρωματικά μέλη:
1

Κολιός Νικόλαος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η,
Προέδρου

2

Ζέρβας Αθανάσιος

Λοιποί ΤΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3

Πήχα Αλεξία

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών

αναπληρωτής

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1722/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 6ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός
της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών»,
προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την με αρ. 115863/3785/31-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 139.100,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου» με υποέργο «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων
- Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών».
6. Την αριθμ. 23/1529/10-09-2020 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 «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού
139.100,00 € 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. 11469/0909-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 116044/10975/07-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων 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 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου», 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12820/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2451/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 30-09-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7333-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών
κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 23η Οκτωβρίου 2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού
139.100,00 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου,
όπως προέκυψαν από την από 30-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών
από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7333-eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής,
ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1

Πατσιά Βασιλική

ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δήμο
Ζαγορίου, Πρόεδρος

2

Ζιώγας Ιωσήφ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

3

Μωυσίδης Ηρακλής

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών

Αναπληρωματικά μέλη:
1

Κωστούλα Βασιλική

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
Ιωαννιτών, αναπληρώτρια Προέδρου

2

Γιαννούλης Στέργιος

ΠΕ Χημικών Μηχανικών, στο Δήμο Μετσόβου

3

Βάββα Λαμπρινή

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.

στο

Δήμο

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1723/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 7ο
Έγκριση Β’ Τροποποίησης της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001
και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000.
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 163473/24-102017 (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 αριθμ. 12/692/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
κατανομή της πίστωσης συνολικού ποσού € 153.348,00 και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων,
σε βάρος των πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 και τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», και με Κ.Α.
2020ΕΠ53000000 και τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου
2020-2022», στα υποέργα, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την
επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’
αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 17/1064/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Α’
τροποποίηση της ανωτέρω κατανομής της πίστωσης
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12884/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2458/05-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «…Την 2η τροποποίηση της
κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης με την αρ. 17/1064/08-07-2020 απόφασης της Ο.Ε.Π.Η., σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001 και τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση
κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017- 2019» και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2020ΕΠ53000000 και τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 20202022» και του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 177 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και των προμηθειών (υλικών) με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα άρθρο 118 και
το τμήμα ΙΙ «Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών». Για την αντιμετώπιση των αναγκών
επισκευής και συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. σας παρακαλούμε να προβείτε: Στην 2η τροποποίηση
της κατανομής, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:…», σύμφωνα με τον συνημμένο
πίνακα.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την Β’ τροποποίηση της κατανομής και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος των
πιστώσεων των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001 και τίτλο «Επισκευή και
συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019», και με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», η οποία είχε
εγκριθεί με την αριθμ. 12/692/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 17/1064/08-07-2020 απόφαση και πλέον διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των € 115.648,00
και κατανέμεται στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, βάσει των σχετικών
αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, ως εξής:
Α/Α

1
2

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
με ΦΠΑ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Α΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
53705/1749/11-05-2020
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2020
8.000,00
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53707/1750/11-05-2020
Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών
8.000,00
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
έτους 2020
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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3

Προμήθεια υλικών συντήρησης Η/Μ
εγκαταστάσεων (πλην ηλεκτρολογικού υλικού)
έτους 2020

6.500,00

4

Προμήθεια ντέξιον για τις Υπηρεσίες της Π.Η.
έτους 2020

1.000,00

5

Προμήθεια αρχειοθηκών για τις Υπηρεσίες της
Π.Η. έτους 2020

13.000,00

6

Προμήθεια περσίδων σκίασης και κουρτινών
έτους 2020

2.000,00

7

Προμήθεια καθισμάτων και γραφείων για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020

3.000,00

8

1

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την
προστασία από την πανδημία (covid-19)
αποκλειστικά για τα κτίρια της Π.Η.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) (1) :

66.300,00
Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανακαίνιση χρωματισμών κτιρίων Περιφέρειας
15.000,00
Ηπείρου έτους 2020

2

Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων έτους 2020

3

Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες
έτους 2020

4
5
6
7

24.800,00

Ξυλουργικές εργασίες Α’ Διοικητηρίου,
Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων
αρμοδιότητας Π.Η. έτους 2020
Εργασίες επισκευής στεγών (με χρήση
γερανού) κτιρίων Π.Η. έτους 2020
Συντήρηση και επισκευή δαπέδων ορθομαρμαρώσεων – μονώσεις έτους 2020
Μίσθωση ικριωμάτων και κάδων έτους 2020

20.000,00
2.000,00

2.000,00
4.800,00
4.400,00
1.148,00

53713/1751/11-05-2020
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53716/1753/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53714/1752/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53717/1754/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53730/1764/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001
53731/1765/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 07-07-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000001

53721/1756/11-05-2020
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53723/1757/11-05-2020
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53724/1758/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53727/1761/11-05-2020
(Ο.Ε. στις 02-10-2020)
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53726/1760/11-05-2020 ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53728/1762/11-05-2020ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000
53729/1763/11-05-2020 ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ) (2) :
49.348,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
115.648,00
(ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1724/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού (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 163473/24-102017 (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. 12865/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2461/05-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου στο στρατόπεδο Παπακώστα, στην Άρτα. Τμήμα του στρατοπέδου παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια
Ηπείρου, εμβαδού 15049.00 τ.μ., εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο Διοικητήριο της Άρτας.
Νοτιοδυτικά του οικοπέδου βρίσκεται και το διώροφο διατηρητέο κτίριο, ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, με αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2475/45/60, στοιχεία του οποίου θα πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο
Πολιτισμού για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης.
2. Την με αριθμ. : 137529/4508/05-10-2020 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 χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού (παροχή
υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συλλογή στοιχείων για χρήση
στο Υπουργείο Πολιτισμού (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 €..…».

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 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 χρήση στο Υπουργείο
Πολιτισμού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων που αφορούν στην αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο στρατόπεδο Παπακώστα στην
Άρτα, τμήμα του οποίου, εμβαδού 15049.00 τ.μ., παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου και εντός
αυτού πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο Διοικητήριο της Άρτας, ενώ νοτιοδυτικά του οικοπέδου βρίσκεται
και το διώροφο διατηρητέο κτίριο, ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αριθμό
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2475/45/60, στοιχεία του οποίου θα πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού
για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1725/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων και άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (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 163473/24-102017 (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. 12364/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2462/05-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη
1. Με την εκδήλωση των πρώτων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και
σε μια περίοδο που τα εδάφη θεωρητικά έχουν στραγγίσει, παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της μεταφοράς
φερτών – σαθρών υλικών σε τάφρους και τεχνικά σε συνέχεια και των μικροκαταπτώσεων που εκδηλώθηκαν,
με αποτέλεσμα το φράξιμο αυτών και την ανεξέλεγκτη διέλευση των υδάτων επί του καταστρώματος των οδών
με άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός και η
απόφραξη των παραπάνω, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος και αυτά να είναι λειτουργικά κατά τους
χειμερινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, όπου και τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν.
2. Την με αριθμ. : 137524/4507/05-10-2020 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 τάφρων και άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη
περιοχή του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Καθαρισμός τάφρων και άρση
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)»
του έργο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001.…».

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 τάφρων και άρση καταπτώσεων
στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού των τάφρων και των τεχνικών, καθώς επίσης
και η άρση των καταπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, μετά το φράξιμο
αυτών και την ανεξέλεγκτη διέλευση των υδάτων επί του καταστρώματος των οδών, λόγω της μεταφοράς
φερτών-σαθρών υλικών, ώστε να είναι λειτουργικά κατά τους χειμερινούς μήνες που θα ενταθούν τα
καιρικά φαινόμενα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1726/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας με την απομάκρυνση προϊόντων καταπτώσεων σε
παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (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 163473/24-102017 (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 αρ. πρωτ. 128621/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2463/05-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Σε ένα έντονο ορεινό ανάγλυφο (υψομετρικές διαφορές , έντονες κλίσεις) οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές που
σημειώθηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν καταπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Βορείων
Τζουμέρκων και έντονα ζυμώματα – καθιζήσεις, κυρίως σε οδούς που οδηγούν σε παραγωγικές μονάδες (
ποιμνιοστάσια, βουστάσια κλπ), λόγω των συνεχών και βαρέων οχημάτων που διέρχονται σε αυτές και που
καθιστούν πλέον τη διέλευσή τους δυσχερή και επικίνδυνη. Απαιτείται λοιπόν η άμεση αποκατάσταση της
βατότητας σε αυτές, ενόψει και του χειμώνα που έπεται .
2. Την με αριθμ. : 137515/4506/05-10-2020 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 με την απομάκρυνση προϊόντων καταπτώσεων σε
παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας με την
απομάκρυνση προϊόντων καταπτώσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Βορείων
Τζουμέρκων (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 βατότητας με την απομάκρυνση
προϊόντων καταπτώσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Βορείων
Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση της
βατότητας στις οδούς που οδηγούν σε παραγωγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων, λαμβάνοντας υπόψη τις καταπτώσεις και τα έντονα ζυμώματα – καθιζήσεις που
εκδηλώθηκαν, λόγω των συνεχών και βαρέων οχημάτων που διέρχονται σε αυτές, καθιστώντας τη
διέλευσή τους 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1727/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια εξαρτημάτων
αναβάθμισης H/Y για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 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. 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).
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9142/05-10-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2460/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: ….
•

Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (ΦΕΚ
Α' 55/11-03- 2020) και

•

Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020)

2. Την ανάγκη προμήθειας εξαρτημάτων αναβάθμισης Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Ιωαννίνων που
προκύπτουν από τις αυξημένες απαιτήσεις διενέργειας τηλεδιασκέψεων στο πλαίσιο των μέτρων
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Παρακαλούμε για την έγκριση προμήθειας 35 δίσκων SSD για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων, ποσού 2000,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση υφιστάμενων
H/Y προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που εισάγουν οι εφαρμογές τηλεδιασκέψεων. Οι
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης. Το τίμημα θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 1329 του Ειδικού Φορέα 072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το έτος 2020, όπου
υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 1329), για την
προμήθεια 35 δίσκων SSD για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση υφιστάμενων Η/Υ προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις
που εισάγουν οι εφαρμογές τηλεδιασκέψεων, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις κατωτέρω προδιαγραφές, ως εξής:
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Είδος

Βασικά χαρακτηριστικά

Δίσκοι SSD
250 Gb

Solid State Drive (SSD) 3D Nand 250 GB, Crucial
MX500 ή άλλος με τα ίδια χαρακτηριστικά,
απολύτως συμβατός με HP DX2200
Solid State Drive (SSD) 3D Nand 500 GB, Crucial
MX500 ή άλλος με τα ίδια χαρακτηριστικά,
απολύτως συμβατός με HP DX2200

Δίσκοι SSD
500 Gb

Τεμάχια

Προϋπ.
Κόστος
Ανά
Μονάδα
Με ΦΠΑ

Προϋπ.
Κόστος
Σύνολο με
ΦΠΑ

25

50,00€

1250,00€

10

75,00€

750,00€

Σύνολο

2000,00 €

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1731/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 15ο
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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6089/05-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2465/05-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 12.830,00 € χωρίς Φ.Π.Α (15.909,20 € 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 15.909,20 € 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

1

2

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΚΗΙ 5037

ΜΕ 123706

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΛΟΘΟΦΟΡΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΑΣΜΑΝ, ΣΕΤ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΑΛΛΑΓΗ
ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΠΥΡΟΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ,
ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ,ΤΡΟΜΠΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, 8
ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, 8 ΤΕΜ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΑΞΟΝΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΟΥΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ,

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

4.670,00 €

5.790,80 €

800,00 €

992,00 €

1.040,00 €

1.289,60 €

800,00 €

992,00 €
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3

4

5

6

ΚΗΗ 6031

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΗ 6036

ΜΕ 121959

ΜΕ 93718

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ,
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ -Φ. ΛΑΔΙΟΥ - Φ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ, 4
ΤΕΜ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, 3 ΤΕΜ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ,
ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗ, ΑΛΛΑΓΗ
ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ
ΤΡΟΜΠΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ,
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, Φ. ΛΑΔΙΟΥ- Φ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-Φ. ΑΕΡΟΣ - Φ. ΞΗΡΑΝΤΗ ΓΑΡΣΑΡΙΣΜΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΑΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙ Νο
68, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 3 ΒΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ, ΚΟΛΗΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ
ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ, ΒΑΨΙΜΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

680,00 €

843,20 €

700,00 €

868,00 €

1.480,00 €

1.835,20 €

1.000,00 €

1.240,00 €

240,00 €

297,60 €

430,00 €

533,20 €

990,00 €

1.227,60 €

12.830,00 €

15.909,20 €

……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1732/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 136331/2424/02-10-2020 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 16ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ.
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», 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 163473/24-102017 (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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12563/02-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2467/05-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο ανάδοχος στην από 16-07-2020 αίτησή του
αναφέρει ότι: Απαιτήθηκε εκ νέου τροποποίηση της χωροθέτησης του ΣΜΑ κατόπιν επικοινωνίας με τον
προμηθευτή του εξοπλισμού, η οποία ήταν απαραίτητη για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των
οχημάτων εντός του χώρου του ΣΜΑ και ολοκληρώθηκε η μελέτη τροποποίησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις
του προμηθευτή. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-122020.
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η.
Με το αρ. πρωτ. 2351/29.09.2020 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 7ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 3112-2020
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, καθώς απαιτείται
να προηγηθεί η έγκριση της τροποποίησης της μελέτης που ως προς την αναδιάταξη της χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων η οποία έχει μελετηθεί, ενώ η γεωτεχνική μελέτη της οδού πρόσβασης σύμφωνα με την από
01-10-2019 σύμβαση έχει ολοκληρωθεί.
Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020
με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της
υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-122020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2351/29.09.2020 σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
 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)

Η Γραμματέας

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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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. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 25/1733/06-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-092019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
136331/2424/02-10-2020 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 17ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός –
προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 172.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και τις όμοιες,
αριθμ. 2/7/04-03-2020 και 8/29/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
7. Τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού € 172.000,00 με
ΦΠΑ (€ 156.000,00 πλέον € 16.000,00 αντίστοιχα), και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071. 9779.01.020.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας».
8. Την αριθμ. 19/1172/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών
υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1706/23-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1698/22-07-2020
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 10/558/15-04-2020 και 17/1027/08-07-2020
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και τις με α/α 1144 & 1618 και αρ. πρωτ. 1514/2804-2020 & 2760/20-07-2020 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες
καταχωρήθηκαν με α/α 1164 & 1651 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Άρτας.
9. Την αριθμ. 20/1270/07-08-2020 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
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προέκυψαν από την από 03-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
10. Την αριθμ. 23/1495/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 28-08-2020 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 28-08-2020, με α/α Συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91856, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία
πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα
τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ
και συνολική δαπάνη € 79.120,01 με ΦΠΑ.
11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2452/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2469/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 05-10-2020 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 «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα επί τοις
εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 55.475,52
€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική
δαπάνη € 79.120,01 με ΦΠΑ
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 05-10-2020 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 28-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91856, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων
Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 138.709,68 € και συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 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 «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.».
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147, που διενεργήθηκε στις 28-08-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 138.709,68 € και
συνολικής δαπάνης € 172.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε.
071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2020, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ.
O.E.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του
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Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση
και ΦΠΑ και 63.806,46 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη € 79.120,01 με ΦΠΑ,
σύμφωνα με το από 28-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με
την αριθμ. 23/1495/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω,
από 05-10-2020 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 «ΤΕ.ΚΑΤ.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των € 79.120,01 με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 10/558/15-04-2020
και 17/1027/08-07-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και τις με α/α 1144 & 1618 και
αρ. πρωτ. 1514/28-04-2020 & 2760/20-07-2020 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 1164 & 1651 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου
«Καθαρισμός- προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας».
Στην Άρτα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Άρτας σήμερα στις 05.10.2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 1000 πμ οι:
1. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ, Πρόεδρος,
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Μέλος, και
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 20/1270/07.08.2020 (θέμα
47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 03.08.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 28.08.2020 πρακτικό της
δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 23/1495/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με
την οποία εγκρίθηκε το από 28.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των
διατάξεων του άρθρου 27 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Καθαρισμός- προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 172.000,00
€ με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E., η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης
και προσφερόμενο ποσό 55.475,52 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 63.806,46
€ χωρίς ΦΠΑ και 79.120,01 € με ΦΠΑ.
2. Το αρ. πρωτ. 2203/17.09.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 23/1495/10-09-2020
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. 2330/28.09.2020
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 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E., προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
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6. Την από 05.10.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E., 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
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. O.E., η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ
63.806,46 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 79.120,01 €.
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 28.08.2020 Πρακτικού
δημοπρασίας.

Άρτα, 05.10.2020
Η Επιτροπή
1.

Μαρία Βασιλάκη

2.

Αικατερίνη Μουστάκα

3.

Ευαγγέλια Ιωάννου
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