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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, 
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 144272/2556/14-10-2020 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
144272/2556/14-10-2020 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. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων 
ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012. 

2. Έγκριση του από 07-10-2020 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 «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά 
της λίμνης Αώου» προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση του από 13-10-2020 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 πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο 
Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 06-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο 
πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ. 

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 
Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του 
μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού € 76.000,00 με ΦΠΑ. 

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού € 130.000,00 με 
ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις  διαβρώσεις  
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κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού 
€ 140.000,00 με ΦΠΑ. 

9. 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 «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του 
κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 110.800,00 με ΦΠΑ. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι 
προς γέφυρα Τζαρή»,  αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-12-2020. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου 
Νάστου Παναγιώτας, Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-01-2021. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Βουλγαρελίου», αναδόχου Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 15-12-2020. 

13. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», αναδόχου «ΥΙΟΙ Κ. 
ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.» μέχρι 31-12-2020. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια διαφόρων υλικών για την προστασία από την πανδημία (covid-19) 
αποκλειστικά για τα κτίρια της Π.Η.», μέχρι την 24-12-2020. 

15. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 3ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.». 

16. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης 
διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», βάσει της σχετικής 
γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ για την 
μετατόπιση υφιστάμενης παροχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας». 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή του 
Δ.Δ. Επισκοπικού». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων του Καλαμά στην ευρύτερη 
περιοχή του Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πεζογέφυρας στον Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους εντός του ποταμού Γορμού της κτηματικής περιφέρειας Ντριάμικα Παρακαλάμου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. 
Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2021. 
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24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού στη θέση Αλμύρες Τ.Κ 
Αετόπετρας Δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
προς Πάπιγκο». 

27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση της Πράξης «Έργα συμπλήρωσης 
δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου», 
προϋπολογισμού 1.180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και του Π.Γ.Ν.Ι. για την υλοποίηση της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση και 
εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων», 
προϋπολογισμού € 660.310,46 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης 
Δρυϊνουπολέως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες 
αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

31. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου για την 
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», 
προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

32. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τον προϋπολογισμό, της από 16-05-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για 
την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου 
- Δεκεμβρίου έτους 2020. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός πλατάνων στις πηγές Αράχθου (παροχή υπηρεσιών)». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Μηλιάς Μετσόβου θέση Μπουλοβάρο (παροχή 
υπηρεσιών)». 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τάφρων διευθετημένης ροής, αντιστήριξη πρανών και βελτίωση 
βατότητας στο οδικό δίκτυο από Μπαλντούμα προς Γότιστα (παροχή υπηρεσιών)». 
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37. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/07-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/08-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας και 
λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για το έργο “BEST - Addressing joint Agro- and Aqua – 
Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development”», προϋπολογισμού € 
410.000,00 με Φ.Π.Α., του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg  

Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020. 

38. Έγκριση των αριθμ. 141102/9369/09-10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεων 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης του χρόνου υποβολής μέρους των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με 
Α/Α Συστήματος 85116, για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με 
δικαίωμα τετράμηνης παράτασης». 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή συνδρομής (2 αδειών χρήσης) 
για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

40. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), σε 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηπείρου. 

43. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της 
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

44. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της 
Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή 
(παροχή υπηρεσιών)». 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου στο Παλαιοχώρι Συρράκου». 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής 
στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
δρόμου Αμπέλια - Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ. 

49. Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-
2019 και 34/2701/20-11-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στο 
έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας» (ως προς την 
αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης).  

50. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 12-10-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου 
της ΕΝΠΕ. 
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51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων στην πεδινή περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή 
υπηρεσιών)». 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση  κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και συντήρηση οδικού δικτύου 
στα όρια του νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)». 

53. Έγκριση 2ης τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και το παράρτημα της σύμβασης 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable 
Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

54. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη 
Θεσσαλονίκη, στις 15 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση 
εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής εθνικού – 
επαρχιακού δικτύου καθώς και ρέματος στην περιοχή Παραποτάμου – Ρίζιανης – Νεράιδας 
Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με 
την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς ΚΑΕ, του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 
«49 Προκρίτων», στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στα όρια των Γιτάνων και αποκατάσταση 
προσβάσεων κτηνοτρόφων στην περιοχή Κεστρίνης (παροχή υπηρεσιών)». 

58. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

59. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

60. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 
59.500,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της σύμβασης. 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού 
δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζας». 

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Γέφυρας Καλογήρου στην 
περιοχή του πρώην Δήμου Λούρου (παροχή υπηρεσιών)». 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής ξερών πλατάνων στον ποταμό Λούρο προσβεβλημένων 
από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)». 

64. Έγκριση των Πρακτικών Ι/29-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής), ΙΙ/05-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/06-
10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
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Διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του 
έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων 
φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού 
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των 
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού 
προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ. 

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

66. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
εκτέλεση της αρ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων στην Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

68. Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση ΕΜΔ και επιδομάτων. 

 

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

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

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

3. Έγκριση του από 14-10-2020 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 αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για 
αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 15-10-2020 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 αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης - 
Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

5. 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 στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου 
του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2020. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την 
υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας - Ζωοδόχος - Γραμμένο - Βαγενήτι - Πολύλοφος - Λύγγος) στο 
Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων». 
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8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
αντιτύπων βιβλίου με τίτλο «Η Σφαγή του Κομμένου» του Γιάννη Δάλλα και των 
Ηπειρωτικών Εκδόσεων Πέτρα. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
αντιτύπων λευκώματος με τίτλο «Εικαστική Διαδρομή σε επτά αρχαία θέατρα της Ηπείρου» 
έκδοσης του Ιδρύματος ΑΚΤΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων». 

11. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to 
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-
Ιταλία 2014-2020». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

13. Έγκριση 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση επιδομάτων. 

14. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 6301/Φ.300.09ΜΙΜΟ/13-10-2020 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.». 

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. 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 06-10-2020 
συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1734/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων 
ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012. 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 
το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. πρωτ. 1349/05-06-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου, και την αριθμ. 885/21-04-2020 τροποποίηση αυτής, περί ένταξης της 
Πράξης «ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ5022575 και κωδικό ενάριθμου 
έργου Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με 
υποέργο α/α 5 με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ». 

6. Την αριθμ. 13/751/22-05-2020 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 υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», 
προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», η 
οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. 
πρωτ. 5916/22-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 04-05-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., η σύναψη 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/177/10-12-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου, με την αριθμ. 20/4390Ε/13-12-2019 (ΑΔΑ: 
9Β60ΟΡΙΞ-3ΟΒ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων και την αριθμ. πρωτ. 
56649/5542/15-05-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει του αριθμ. πρωτ. 1086/18-05-2020 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 προκήρυξης του 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, ποσού  2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και τίτλο 
«Οδός Σταύρου Νιάρχου», για την υλοποίηση του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων 
ΔΕΥΑΙ». 

7. Την αριθμ. 16/939/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από  την από 26-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους. 
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8. Την αριθμ. 21/1323/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 30-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020 
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. 89907 για την 
κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 
2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 
2018ΕΠ01810012, και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
Οικονομικός Φορέας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 1.166.431,25 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,21%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11702/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2514/09-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 23-09-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό 
Φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 1.166.431,25 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,21%. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
όπως και στις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., δήλωσε ότι απέχει από τη λήψη 
απόφασης, επισημαίνοντας τα εξής: «Ανεξάρτητα από τη θέση μας, επί της αρχής, για το 
κύριο έργο της ανακατασκευής της οδού Σταύρου Νιάρχου, η οποία ήταν αρνητική, το 
συγκεκριμένο υποέργο για τη Μεταφορά των Δικτύων της ΔΕΥΑΙ, έπρεπε να είχε 
προγραμματισθεί και δημοπρατηθεί παράλληλα με το κύριο έργο κατασκευής, όπως 
αναλυτικά είχαμε εκθέσει στη σχετική αριθμ. 13/751/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην οποία και παραπέμπουμε». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020 
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. 89907 για την κατασκευή 
του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς 
ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου 
με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012,   

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 Οικονομικό Φορέα 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 1.166.431,25 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 45,21%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-06-2020, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 
«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός 
Σταύρου Νιάρχου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» 
με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 
1.166.431,25 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,21%, σύμφωνα με το από 30-06-
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2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1323/14-08-
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 υποέργου στον οικονομικό φορέα 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 1.166.431,25 € χωρίς Φ.Π.Α, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ01810012 και 
τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο: 

«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» 

του έργου: 

 «Μεταφορά δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Ι.» προϋπολογισμού 2.129.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
 

 

Στα Ιωάννινα, στις  23 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

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

Πρόεδρος 

2. Τσιατούρα Αδαμαντία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ζίτσας ως μέλος 

3. Ζιώγας Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

4. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Πωγωνίου ως μέλος 

5. Τσίγκρος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου ως 

μέλος 

6. Ντάτσης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος 

7. Ευαγγέλου Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος Ιωαννιτών, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου ως 

μέλος 

 

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

16/939/29-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια 

της από 23-06-2020  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. συγκρότησης τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν της από 26-05-2020 

ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, και έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 21/1323/14-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 30-06-2020  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του 

από 24-06-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

2. Την από 24-08-2020  κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού 

της  ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 118742/11189/04-09-2020  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. 

4. Τα από 11-09-2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

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

στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 124076/11702/11.9.20) σε σφραγισμένο φάκελο 

 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου: «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» για την κατακύρωση της σύμβασης. 
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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 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 εως 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:  

1. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα  

2. Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των 

δηλωθέντων στοιχείων στο  ΤΕΥΔ  

3. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

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

διακήρυξης. 

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου:  

«Μεταφορά δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Ι.» στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ»  με 

ποσό προσφοράς 1.166.431,25 € (με αναθεώρηση χωρίς  Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 

45,21%. 

 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα 23/9/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       Η Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Μούλια Θεοδώρα 

 Τα μέλη 

Τσιατούρα Αδαμαντία  

 

Ζιώγας Ιωάννης  

 

Τζιμογιάννης Νικόλαος  

 

Τσίγκρος Ιωάννης  

 

Ντάτσης Γεώργιος  

 

Ευαγγέλου Φίλιππος  
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1735/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 

Έγκριση του από 07-10-2020 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 
«Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου» 
προϋπολογισμού € 88.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 23/1471/10-09-2020 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 «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό 
περιμετρικά της λίμνης Αώου», προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
120812/11423/08-09-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 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. 11424/08-
09-2020 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. 13014/07-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2490/07-10-
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 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,00% και  συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 
63.161,28 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 06-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 126945/11984/30-09-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1471/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή 
οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου», προϋπολογισμού 88.000,00 € 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) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ β) TSAGOIL O.E. και 
γ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 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 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ»  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 
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σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,00% 
και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 63.161,28 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης 
Αώου», προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ» με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 11,00% και συνολικό ποσό 63.161,28 € προ Φ.Π.Α. και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
63.161,28 € προ 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  23/1471/10-09-2020  
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 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 εκτελέσεως των εργασιών του έργου 

«Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου», 

προϋπολογισμού 88.000,00€ (ήτοι 70.967,74€ για εργασίες με αναθεώρηση και 17.032,26€ για 

ΦΠΑ 24%).  

 

Στα Ιωάννινα, την 6-10-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος 

2. Αργύρης Νάκος,  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με: 

-Την υπ. αριθ. 116472/3808/1-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

-Την υπ. αριθ. 23/1471/10-09-2020 (ΑΔΑ: 64Χ77Λ9-ΧΧΨ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών 

στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου», 

- Το από 2-9-2020 Πρακτικό Κλήρωσης Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ,  

- Την υπ. αριθ. 126945/11984/30-9-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 

αρθ. 32 παρ 2γ του Ν4412/2016, 

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής,  παραδόθηκαν 2 (δύο) φάκελοι. Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 

ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

ηπείρου και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 1 (μία) προσφορά, οι οποία και παρελήφθηκε.  

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 

σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 

μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 

πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε  σε ανοικτή συνεδρίαση η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 66.000,00 € 7,00% 

2 TSAGOIL Ο.Ε.  68.838,71 € 3,00% 

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 64.580,63 € 9,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του 

εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των 

λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω 

πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την χαμηλότερη προσφορά).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 64.580,63 € 9,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1 66.000,00 € 7,00% 

3 TSAGOIL Ο.Ε. 2 68.838,71 € 3,00% 

 

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 δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού  ζήτησε  από τους προσφέροντες στα πλαίσια εφαρμογής των 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, να βελτιώσουν 

την προσφερόμενη έκπτωση τους. Οι τρεις (3) προσφέροντες υπέβαλαν βελτιωμένες οικονομικές 

προσφορές, όπως φαίνεται και στη σχετική 2η συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς με τα 

ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2Β) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 63.161,28 € 11,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1 64.580,63 € 9,00% 

3 TSAGOIL Ο.Ε. 2 68.838,71 € 3,00% 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 

πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 63.161,28 € 11,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1 64.580,63 € 9,00% 

3 TSAGOIL Ο.Ε. 2 68.838,71 € 3,00% 

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού την 7-10-2020 και σε συνέχεια του υπ΄ 

αριθ. 139446/13014/7-10-2020 εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη 

έκπτωση (αριθ. πρωτ. 138442/12934/6-10-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών), η 

Επιτροπή έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και 

επικαιροποιημένα, ενώ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «ΑΘΑΝΑΣΙΟ Π. 

ΜΗΛΙΩΝΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 63.161,28 € και 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

9.140,30 

36.090,95 

1.299,79 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 46.531,04 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 8.375,59 

Σύνολο: 54.906,63 

Απρόβλεπτα 15%: 8.235,99 

Σύνολο: 63.142,62 

Αναθεώρηση: 18,66 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 63.161,28 

Η Επιτροπή κλείνει το Πρακτικό. 

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

Ιωάννινα    7-10-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Τσιούμπος 

Τα μέλη 

Αργύρης Νάκος 

 Αθανάσιος Νάκας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1736/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Έγκριση του από 13-10-2020 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 πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο 
Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού € 52.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 22/1384/28-08-2020 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 
πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο», 
προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 110124/10429/21-
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. 10588/21-08-2020 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. 13102/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2546/13-10-2020 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 «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσοστό 
έκπτωσης 10,00% και  ποσό προσφοράς 37.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 01-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119456/11266/28-
09-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 22/1384/28-
08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο 
Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού 52.000,00 € 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 οικονομικών φορέων: α) ΠΑΦΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ και γ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 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 «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 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 «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με 
ποσοστό έκπτωσης 10,00% και  ποσό προσφοράς 37.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές 
μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού 52.000,00 € 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 «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και  
ποσό προσφοράς 37.741,93 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΦΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 37.741,93 € 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  22/1384/28-08-
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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, 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 
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο 
προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
  
Στα Ιωάννινα, την 01-10-2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Δόνου Αμαλία, Αρχιτέκτων 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. 109948/3572/18-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 22/1384/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, 
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 
«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο 
προς Γκαντέλο». 

- Την υπ. αριθμ. 119456/11266/28-09-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 30-09-2020 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι 
ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν τρεις (3) σφραγισμένοι φάκελοι. 
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Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και 
μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε 
ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό 
(Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37.741,93€ 10,00% 

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ 38.580,64€ 8,00% 

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 39.000,00€ 7,00% 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως 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 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37.741,93€ 10,00% 

2ος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ 38.580,64€ 8,00% 

3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 39.000,00€ 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 οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37.741,93€ 10,00% 

2ος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ 38.580,64€ 8,00% 

3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 39.000,00€ 7,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. οικ.135983/12753/02-10-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΠΑΦΗ ΙΩΑΝΝΗ» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 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. 
Στις 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΠΑΦΗ ΙΩΑΝΝΗ» με το αριθ. πρωτ. 
140156/13102/08-10-2020 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 «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες 
από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού 52.000,00€ με Φ.Π.Α., στον 
οικονομικό φορέα «ΠΑΦΗ ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 37.741,93€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 10,00 %.  
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα  13-10-2020 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ 

 

 

ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1737/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Έγκριση του από 06-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο 
πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 360.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την με αρ. 157978/5246/14-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 - 2020» με υποέργο  «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής».  

6. Την αριθμ. 4/230/07-02-2020 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 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1262/29-01-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
158021/15715/28-01-2020  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 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. 22/1451/28-08-2020 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. 13151/08-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2523/09-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 06-10-2020 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 η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 128.761,61 € χωρίς 
Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει το από 06-10-2020 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. 90279 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο 
πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 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 η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 128.761,61 € χωρίς 
Φ.Π.Α και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65%, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 
94.786,20€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 

18%: 
17.061,52€  

Σύνολο: 111.847,72€ 

Απρόβλεπτα 15%: 16.777,16€ 

Σύνολο: 128.624,88€ 

Αναθεώρηση: 136,73€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 128.761,61€ 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

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

«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο-Άγιος Ιωάννης-σημείο πυρασφάλειας περιοχής»  

προϋπολογισμού 360.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 18-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η., πρόεδρος 

2. Σαούγκος Γεώργιος, ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος 

3. Ελένης Χρήστος , ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

 

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

αριθμ. 22/1451/28-08-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

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

σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007195821 2020-08-19). 

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

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

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

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90279. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  δέκα τρεις (3) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 14/09/2020 12:03:35 

2 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14/09/2020 12:48:32 

3 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 14/09/2020 13:09:57 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 
ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του ν.4412/2016. 

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

από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  165656 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 55,65 % 

2 165746 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 51,73 % 

3 165747 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38,00 % 

 

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

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

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

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

συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

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

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

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

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

φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και 

διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της 

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

(Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν: 

 Ο οικονομικός φορέας “ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα και στην ερώτηση: «Ο οικονομικός φορέας θα 

είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν;», δεν συμπλήρωσε το αντίστοιχο πεδίο. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:  

 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

(άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπως ισχύει, 

 το άρθρο 9 της διακήρυξης «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», 

σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.   

κάλεσε στις 05-10-2020, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», τον ανωτέρω αναφερόμενο 

διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα να διευκρινίσει το σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ. 

Την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης του προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το Πρακτικό της. Η Επιτροπή 

διαγωνισμού διαπίστωσε ότι ο μεν οικονομικός φορέας “ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

” υπέβαλε εμπροθέσμως κατά τα ανωτέρω, ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση. 

Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των υποβληθέντων  

δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι οι υποβληθείσες προσφορές πληρούν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές, και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 

3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  165656 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 55,65 % 

2 165746 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 51,73 % 

3 165747 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 38,00 % 

 

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

«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο-Άγιος Ιωάννης-σημείο πυρασφάλειας περιοχής»  

προϋπολογισμού 360.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 128.761,61€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,65 %. 

Αναλυτικά: 
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Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

94.786,20€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 
18%: 

17.061,52€  

Σύνολο: 111.847,72€ 

Απρόβλεπτα 15%: 16.777,16€ 

Σύνολο: 128.624,88€ 

Αναθεώρηση: 136,73€ 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ: 
128.761,61€ 

 

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

 

Ιωάννινα, 06 Οκτωβρίου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος 

 

 

 

 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Τα μέλη 

 

   Σαούγκος Γεώργιος 

 ΠΕ Γεωπονίας 

 

Ελένης Χρήστος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1738/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

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 
Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του 
μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού € 76.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την με αριθμ. πρωτ.: 110617/3592/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 76.000,00 € 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 Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του 
μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου». 

6. Την αριθμ. 22/1390/28-08-2020 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 
Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του 
μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10586/20-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 110846/10516/20-08-2020 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 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. 13324/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2540/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 13-10-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7433-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Βελτίωση της οδού Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών 
μονάδων και του μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € 
με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 6η Νοεμβρίου 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 6η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Φούρκας προς 
Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των 
γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € 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 13-10-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7433-
eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Γεωργία  Βαρζώκα ΠΕ Χημικών Μηχανικών,  Δήμος Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2 Σοφία Δρόσου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  Δήμος Ιωαννιτών  

3 Κωνσταντίνος  Παππάς ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος 
Ιωαννιτών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Αικατερίνη Παπανικολάου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος 
Ιωαννιτών,  αναπληρώτρια  Προέδρου 

2 Μαρία  Ντορντάι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Ιωαννιτών   

3 Γεώργιος Σταύρου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1739/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού € 
130.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την υπ΄αριθμ. 70245/2245/10-06-2020 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το υποέργο 
«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», 
προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α. 

6. Την αριθμ. 24/1563/24-09-2020 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 11665/11-09-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
71692/6850/11-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 14-07-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/68/30-06-2020 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω 
υποέργου. 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. 13323/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2541/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 13-10-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7442-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», 
προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 6η Νοεμβρίου  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 6η Νοεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 13-10-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7442-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Γεώργιος Σιώμος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια 
Ηπείρου, Πρόεδρος 

2 Ιππόλυτος Κακοσίμος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

3 Βλάσιος Παπαδημητρίου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Αμαλία Δόνου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου,  
αναπληρώτρια  Προέδρου 

2 Κυριακή Μακρή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Ιωαννιτών 

3 Ιωάννης Καρατζάς ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Ζίτσας 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1740/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη 
Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την με αριθμ. πρωτ. 142888/4658/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (υποέργο «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου 
(Γ΄ φάση)». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13428/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2552/13-10-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 142942/13315/13-10-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
13428/13-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 142942/13315/13-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

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

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1741/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις  διαβρώσεις  
κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», 
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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 13316/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2539/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 142876/4652/13-10-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 140.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες 
στη θέση Μαυρολάγκαδο» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την 
προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 
από καταπτώσεις – διαβρώσεις – κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο 
Παλαιοχωρίου Συρράκου». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 
από καταπτώσεις – διαβρώσεις – κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου 
Συρράκου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 142927/13309/13-10-
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 030 Ηπείρου 
με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, 
Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» 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. 13316/13-10-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Διαπιστώθηκε το φαινόμενο της εκδήλωσης έντονων κατολισθητικών φαινομένων στη θέση 

Μαυρολάγκαδο επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί στο Παλαιοχώρι Συράκκου.  Σύμφωνα με τη γνώμη 

ειδικών ( γεωλόγων, γεωτεχνικών) που επισκέφθηκαν άμεσα την περιοχή οι καταπτώσεις που 
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εκδηλώθηκαν κατά μήκος των πρανών του δρόμου ανάντη και κατάντη οφείλονται στην κινητικότητα που 

αποκτούν τα επιφανειακά υλικά και ευνοήθηκαν από τα ακόλουθα :  

 Τις τελευταίες  βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή και την μη σωστή απομάκρυνση των.  

 Τη φύση των επιφανειακών υλικών του μανδύα αποσάθρωσης του ψαμμιτικού - μαργαϊκου υποβάθρου 

(χαμηλή συνοχή και μικρή διατμητική αντοχή).  

 Στη διατάραξη της υπάρχουσας ασταθούς ισορροπίας των επιφανειακών υλικών που δεν συνοδεύτηκαν με 

άμεσες παρεμβάσεις. Τα εδαφικά υλικά δέχονται μεγάλο μέρος από τα νερά των βροχών με συνέπεια να 

υφίστανται μείωση των ήδη χαμηλών διατμητικών αντοχών τους.  

Δεδομένου ότι η διέλευση στην παραπάνω οδό γίνεται με δυσκολία και κίνδυνο ταυτόχρονα, η αποκατάσταση των 

παραπάνω κρίνεται άμεση, όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμα είναι ευνοϊκές, ώστε οι διερχόμενοι να μετακινούνται 

με ασφάλεια. 

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  142876/4652/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  

πίστωση ποσού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων εργασιών,  

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

4. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 142927/13309/13-10-2020 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω 

εισηγούμαστε 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 

2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας από 

καταπτώσεις – διαβρώσεις – κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου » του έργου 

της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ03000004 και τίτλο : « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, 

Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο »,  προϋπολογισμού  140.000,00 €..…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1742/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 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 «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης 
του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 110.800,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 25/1686/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 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. Επίσης ορίστηκε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 110.800,00 με ΦΠΑ και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13453/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2555/14-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 115626/3775/31-08-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί διάθεσης πίστωσης και την αριθμ. 25/1686/06-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 «Άμεσες 
σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής 
Καπεσόβου». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την 
αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού 
110.800,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την από 24-06-2016 εγκεκριμένη από την 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων μελέτη, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 189980/15539/1601/24-06-2016 
απόφαση και την αριθμ. 136467/102467/02-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1686/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
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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. 13453/14-10-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

2. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΕΗΒΙΔΜ/502379/56705/4406/21-09-2020 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με το οποίο εγκρίνεται η επίσπευση της υλοποίησης του έργου προκειμένου να προληφθεί 

ο κίνδυνος περεταίρω διάβρωσης πριν την έλευση του χειμώνα, έπειτα από επιδείνωση που παρατηρήθηκε στη 

στέγη του μνημείου.  

4. Την από 24-06-2016 εγκεκριμένη από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων μελέτη με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

189980/15539/1601/24-06-2016 απόφαση.  

5. Τα συμβατικά τεύχη του υποέργου του θέματος προϋπολογισμού 110.800,00 €, όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 

και θεωρήθηκαν  με την αριθμ. 136467/102783/02-10-2020 απόφαση από την Υπηρεσία μας. 

6. Την υπ΄αρ. 25/1686/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης 

καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Και επειδή, σε συμμόρφωση με την παράγραφο γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016: 

α) Η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση του κτιρίου επιβάλει τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας από δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες και οι εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εκτελεστούν τους προσεχείς μήνες (και 

σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έλευση του χειμώνα) 

β) Η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και οι περιστάσεις που 

αυτή επικαλείται δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και  

γ) Λόγω του κατεπείγοντος δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 

ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση 

εισηγούμαστε 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 

2γ, το Ν.4412/6 του υποέργου: ¨ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ ¨ του έργου: «Συντήρηση – 

αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (π.κ. 2020ΕΠ53000002)», 

προϋπολογισμού 110.800,00 €.…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1743/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς 
γέφυρα Τζαρή»,  αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-12-2020. 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12880/07-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2499/08-10-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

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

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

1η παράταση μέχρι 29/08/2020. Δόθηκε 2η παράταση μέχρι 30/10/2020. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 2018ΕΠ83000002του προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ 18311/551/13.02.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 

προϋπολογισμό 392.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες οδοστρωσίας και  κατασκευής  τάφρου. Έχει 

κατασκευαστεί το 90% του έργου. 9.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει  

συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 05/10/2020 αίτησή του  

για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 

05/10/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 30/12/2020 για τους 

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

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

προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου. Έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών όμως απαιτείται 

περεταίρω χρόνος για  την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η 

Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2020 

με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου....». 

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 Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», 
αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-12-2020, 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     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1744/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου 
Νάστου Παναγιώτας, Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-01-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13059/08-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2506/08-10-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…4. Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 27-07-2018, και  μειοδότης αναδείχθηκε η ΝΑΣΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜSc ΕΔΕ.  με ποσοστό έκπτωσης 55,00%. Το πρακτικό της 

δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.  39/2544/30-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Το 

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

την 28-1-2019  για ποσό  36.290,33 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των 

εργασιών είναι 240 ημέρες και λήγει την 28-09-2019. 7. Την αριθ. απόφαση 31/2464/21-10-2019  έγκριση 

παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 28-2-2020 . 8.Την αριθ. απόφαση 7/431/13-

3-2020  έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 28-6-2020 9. Την αριθ. 

απόφαση 16/942/29-06-2020 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 28-

10-2020 10. Η ανάδοχος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών.  Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί 

το 90% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και   προκειμένου να ολοκληρωθούν 

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

28-01-2021….». 

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 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου Νάστου Παναγιώτας, 
Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-01-2021, 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     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1745/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Βουλγαρελίου», αναδόχου Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 15-12-2020. 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13177/12-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2542/13-10-
2020 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 

υπογράφτηκε την 02-009-2019 για ποσό 66.926,32 € με Φ.Π.Α.6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληγε  

την 02-09-2020 δηλαδή σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπ’ αριθμ. 20/1297/07-

08-2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΗ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

02-11-2020.8. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 95%. 

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 09-10-2020 αίτησή του αναφέρει ότι λόγω κωλύματος του Κέντρου Υγείας δεν είναι 

δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του κτηρίου μέχρι 30-10-2020 και για το λόγο αυτό ζητά τη 

χορήγηση παράτασης, μέχρι 15-12-2020 για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Πράγματι, η Διεύθυνση του Κέντρου μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες δράσεις για το 

προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος του μήνα που δεν επιτρέπουν την παρουσία συνεργείων στο εσωτερικό 

του κτηρίου. Κατά συνέπεια, επειδή οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν σε χρωματισμούς εσωτερικών 

επιφανειών, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν για το αμέσως επόμενο διάστημα,  

    2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση 

παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-12--2020. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-12-2020 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», αναδόχου 
Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 15-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1746/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», αναδόχου 
«ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.» μέχρι 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 αριθμ. πρωτ. 12592/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2482/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

1. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την αριθ. 10/577/15-04-2020 (ΑΔΑ 6ΖΡΚ7Λ9-ΦΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. με 

την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του ανωτέρω υποέργου στην εταιρεία «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», έναντι 

του ποσού των 39.841,20 € με ΦΠΑ.  

3. Την από 08-05-2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου 

εταιρίας. 

4. Την αριθ. 54253/5314/12-05-2020 απόφαση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

ΔΤΕΠΗ.  

Και επειδή  

1. Στις 29-09-2020 υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρία «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.» αίτημα παράτασης με 

αιτιολογία την καθυστέρηση που προέκυψε από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την 

κυβέρνηση (lockdown Μαρτίου-Απριλίου 2020) εξαιτίας του covid και είχαν ως συνέπεια την 

αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων στις παραγγελίες και συμβάσεις που έχει αναλάβει.  

2. Το αίτημα εξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία και 

εισηγήθηκε με το από 01-10-2020 1ο  Πρακτικό της την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου «ΥΙΟΙ Κ. 

ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.» για μετάθεση του  χρόνου παράδοσης των ειδών μέχρι 31-12-2020, ήτοι για χρονικό 

διάστημα αντίστοιχο με τη διάρκεια του lockdown που προκάλεσε καθυστέρηση για την οποία δεν 

ευθύνεται ο προμηθευτής (παράγραφος 3 άρθρου 207 του Ν. 4412/2016) 

Κατόπιν των παραπάνω  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

υποέργου μέχρι 31-12-2020, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό Ι/01-10-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αρμόδια για την παρακολούθηση της 08-05-2020 Σύμβασης μεταξύ 

της Περιφέρειας Ηπείρου και της αναδόχου εταιρίας «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 54253/5314/12-05-2020 απόφαση, αποτελούμενη από τους: 

1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πρόεδρο 

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ, μέλος 

3. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, μέλος 
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συνεδρίασε σήμερα 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 333 της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα, με παρόντα όλα τα μέλη της, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με 

το από 29-09-2020 αίτημα της αναδόχου εταιρίας «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.». Η εταιρία αιτείται μετάθεση του  

χρόνου παράδοσης των ειδών μέχρι 31-12-2020, με την αιτιολογία της καθυστέρησης που προέκυψε από τα 

περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση (lockdown Μαρτίου-Απριλίου 2020) εξαιτίας του covid 

και είχαν ως συνέπεια την αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων στις παραγγελίες και συμβάσεις που έχει 

αναλάβει.  

Η Επιτροπή Παραλαβής, έχοντας υπόψη: 

α) το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» 

β) το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» 

γ) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

και επειδή 

i. για το αίτημα του αναδόχου τηρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του  άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και  

ii. η επιτροπή θεωρεί ότι για τη χορήγηση της παράτασης συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή  

ομόφωνα εισηγείται 

την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.» για μετάθεση του  χρόνου παράδοσης των 

ειδών μέχρι 31-12-2020, ήτοι για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τη διάρκεια του lockdown που προκάλεσε 

καθυστέρηση για την οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (παράγραφος 3 άρθρου 207 του Ν. 4412/2016) 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.  

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν.  

 

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2020 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 

      Η πρόεδρος                     Τα μέλη 

………………………………………………………………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», κατ’ αποδοχή του από 29-09-2020 
αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.», μέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, μέχρι την 31-12-2020 σύμφωνα και με το 
Πρακτικό Ι/01-10-2020 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
λαβής και δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1748/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 του 3ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 3ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13065/12-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2525/12-10-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 4/270/23-09-2020 (Θέμα 60ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. ( με 

τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99 %) του έργου του θέματος, καθώς και την με αριθ. 4/270/23-09-

2020 (Θέμα 60ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς 

σας τα εξής:  

1. Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 2.085.260,81 € με υπέρβαση του 

εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 271.765,29 € με Φ.Π.Α. ( ποσοστό της υπέρβασης κατά 14,99%), 

ενώ οι εργασίες στο σύνολό τους καλύπτονται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

ΚΑ2018ΕΠ53000001, σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ.: 20060/599/15-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου. 

2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.  αναφέρονται αναλυτικά στη 

συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3. Ο 3ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. ( με τροποποίηση της σύμβασης σε 

ποσοστό 14,99 %)  του έργου του θέματος….». 

Στην συνημμένη στην ανωτέρω εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με την 

δημιουργία δυο(2) κυκλικών κόμβων ,δυο(2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, 

στην περιοχή της Πλαταριάς. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

ΚΑ2018ΕΠ53000001. 

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 19632/1491/15-02-2019 απόφαση, με προϋπολογισμό δημοπράτησης  

3.024.193,55€ για εργασίες και 725.807,45.€ για Φ.Π.Α (όπου ο Φ.Π.Α 24% ) και συνολικό προϋπολογισμό 

3.750.000,00€ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια  έγινε την 13-05-2019 σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε  η εταιρεία 

ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με μέση έκπτωση  51,64 % δηλαδή 1.271.484,79€ χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του πρακτικού της  

δημοπρασίας έγινε με την υπ’ αριθμ. 20/1556/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 09-12-2019 για συνολικό ποσό 1.813.495,54 €, από το 

οποίο 1.271.484,79 € για εργασίες, 190.722,72 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 288,90 € για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης,  και 350.999,13 € για Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 720 ημέρες και λήγει στις 09-12-2021. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχτηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 38226/3340 /13-03-2020 

απόφαση  ο 1ος  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  σε ισοζύγιο στο ποσό των 1.813.495,52 €, από το οποίο 1.460.830,41€ 

για εργασίες, 1.377,08€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 288,90€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης,  και  

350.999,13€ για Φ.Π.Α. 

Συντάχτηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 73492/7014/16-06-2020 απόφαση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας   τακτοποιητικός (σε ισοζύγιο) στο ποσό των 1.813.495,52 €, από το οποίο 1.462.177,03€ για εργασίες 

,30,46€ για απρόβλεπτες δαπανες,288,90€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης ,και 350.999,13€ για Φ.Π.Α. 

Συντάχτηκε ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, υπερβατικός ως προς την αρχική 

σύμβαση κατά 14,99% στο ποσό 2.085.260,81 € από το οποίο  1.652742,58 € για εργασίες,   28.630,46€ για 

απρόβλεπτες δαπάνες, 288,90€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και 403.598,87  € για Φ.Π.Α. 

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 3ου Α.Π.Ε :  

Η πυκνή βλάστηση εκατέρωθεν του υπάρχοντος δρόμου ,μετά και τις τοπικές έντονες βροχοπτώσεις, που έγιναν 

μετά την έναρξη των εργασιών, κατέστησε αναγκαία την συνδρομή ειδικού και την σύνταξη γεωτεχνικής 
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μελέτης.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της γεωτεχνικής μελέτης  κρίθηκε απαραίτητη η εξυγίανση του εδάφους στην 

ζώνη επέκτασης εκατέρωθεν του δρόμου. 

Στη συνέχεια και κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου ,διαπιστώθηκε α. οι παροχές του αποχετευτικού των 

ακαθάρτων τοποθετήθηκαν στα πλαίσια άλλου έργου σε χαμηλότερα υψόμετρα από αυτό της τελικής ερυθράς 

του υπό κατασκευή δρόμου, με αποτέλεσμα να προκύπτει η ανάγκη ανύψωσης αυτών στη τελική στάθμη της 

νέας οδού και β. κατά την τοποθέτηση του δικτύου των ακαθάρτων προκύπτει κίνδυνος πλημμύρας των όμορων 

ιδιοκτησιών της οδού, η αποφυγή του οποίου θα αντιμετωπιστεί μέσα από το έργο 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και προκειμένου αυτό να 

ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές ώστε να επιτευχτεί ο σκοπός της εργολαβίας απαιτούνται 

κυρίως αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών που προβλέπονταν στην μελέτη καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών 

που δεν προβλέπονταν στην μελέτη και που δεν μπορούν τεχνικά η οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια 

σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, και είναι απόλυτα αναγκαίες 

για την τελειοποίηση της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική  της φύση. 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Συντάχτηκε το 3ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, που 

περιλαμβάνει  τέσσερις  νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου  και 

ενσωματώθηκαν στον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.   

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα 

στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών 

(άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. 

Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

(υπερβατικός) ανέρχεται στο ποσό των 2.085.260,81€ (1.681.661,94€ για εργασίες και 403.598,87€ για 

ΦΠΑ).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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», αναδόχου 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης € 2.085.260,81 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου 
συμβατικού αντικειμένου κατά 271.765,29 με Φ.Π.Α., και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,99% 
υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 4/270/23-09-2020 (Θέμα 60ο) Πράξη του και 

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 271.765,29 με Φ.Π.Α. και τη 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 
2018 – 2020», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω Α.Π.Ε. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1750/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ για 
την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13251/12-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2530/12-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Την αντίστοιχη προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής της συνολικού 

κόστους 16.090,92 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Την αρ. πρωτ. 141178/4599/9-10-2020 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 16.090,92 € με ΦΠΑ 

από την πίστωση ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο Υποέργου «Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατασκευή κόμβου Λουτροτόπου ΠΕ Άρτας» για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 16.090,92 € με ΦΠΑ 24% για την μετατόπιση παροχής στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου του θέματος: (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 16.090,92 με ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή της δαπάνης 
για τη μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτροτόπου Π.Ε. Άρτας» 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1751/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. 
Επισκοπικού». 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12973/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2510/08-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.  138235/4532 από  06-10-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003  και 

τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού   – υδρευτικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών 

στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Επισκοπικού». 

7. Την από  06-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία 

μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση 

προβλημάτων έλλειψης νερού, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Επισκοπικού και 

απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση τμημάτων του φέροντος οργανισμού 

και της στεγανοποίησης δυο ομβροδεξαμενών, καθώς επίσης και την προμήθεια μεταλλικών στοιχείων 

ποτίσματος των ζώων.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης 

ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Επισκοπικού», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού   – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Επισκοπικού», 
βάσει της από 06-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια 
υλικών για την αποκατάσταση προβλημάτων έλλειψης νερού που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στην 
περιοχή του Επισκοπικού και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ήτοι αποκατάσταση τμημάτων του 
φέροντος οργανισμού, στεγανοποίηση δυο ομβροδεξαμενών, καθώς επίσης και προμήθεια μεταλλικών 
στοιχείων ποτίσματος των ζώων.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα αυτά 
αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια του θέρους και όχι τον χειμώνα, είναι εκτός εποχής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1752/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων του Καλαμά στην ευρύτερη 
περιοχή του Παραποτάμου (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12972/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2509/08-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.   138220/4529  από  06-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  15.000,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Καθαρισμός και διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων του 

Καλαμά στην ευρύτερη περιοχή του Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 06-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

τον καθαρισμό και την διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων στην περιοχή του Παραποτάμου και συγκεκριμένα 

αυτών που τρέχουν προς τον Καλαμά ποταμό. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες, καθαρισμού, ανάσυρσης 

φερτών υλικών, προστασίας πρανών και απομάκρυνσης βλάστησης που έχει αναπτυχθεί προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ομαλή ροή των νερών. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός και διευθέτηση 

παραποτάμιων ρεμάτων του Καλαμά στην ευρύτερη περιοχή του Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 15.000,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και 
διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων του Καλαμά στην ευρύτερη περιοχή του Παραποτάμου (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 06-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
εργασίες για την αποκατάσταση, τον καθαρισμό και την διευθέτηση παραποτάμιων ρεμάτων στην 
περιοχή του Παραποτάμου και συγκεκριμένα αυτών που τρέχουν προς τον Καλαμά ποταμό και 
συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού, ανάσυρσης φερτών υλικών, προστασίας πρανών, απομάκρυνσης 
αναπτυχθείσας βλάστησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των νερών προς τον ποταμό 
Καλαμά.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1753/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 «Αποκατάσταση πεζογέφυρας στον Άραχθο ποταμό (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3770/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2562/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι η πεζογέφυρα στο ποταμό Άραχθο έχει χαλάσει με τη εργολαβία αυτή θα γίνουν εργασίες επισκευής της 

γέφυρας στον Άραχθο ποταμό  προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές στα βάθρα τον φορέα  τους 

πτερυγότοιχους και τον δρόμο πρόσβασης προς αυτή. Συγκεκριμένα θα γίνει επισκευή των βάθρων και 

σταθεροποίηση της βάσης αυτών με λίθους της περιοχής και σκυρόδεμα ,θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης 

των αρμολογημάτων τόσο της γέφυρας όσο και του δρόμου πρόσβασης. Απαραίτητη είναι και η κατασκευή 

τάφρων απορροής των όμβριων υδάτων.  

 2. Την  με  αριθμ. : 115574/3770/31-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου:  «Συντήρηση-αποκατάσταση 

εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Αποκατάσταση 

πεζογέφυρας στον Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση πεζογέφυρας στον 

Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  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 πεζογέφυρας στον Άραχθο 
ποταμό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η επισκευή των φθορών στα 
βάθρα της γέφυρας στον Άραχθο ποταμό, η σταθεροποίηση της βάσης αυτών με λίθους της περιοχής και 
σκυρόδεμα, η αποκατάσταση των αρμολογημάτων της γέφυρας και του δρόμου πρόσβασης, καθώς 
επίσης και η κατασκευή τάφρων απορροής των όμβριων υδάτων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1754/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους εντός του ποταμού Γορμού της κτηματικής περιφέρειας Ντριάμικα Παρακαλάμου (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12533/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2568/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

Το  έγγραφο με αριθ. πρωτ.3432/29-05-2020 του Δήμου Πωγωνίου και το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 124/17-9-

2020ου Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά  που μας αναφέρουν ότι η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πάρα πολλά πλατάνια τα οποία έχουν πέσει μέσα στο Γορμό ποταμό και 

άλλα είναι έτοιμα να πέσουν .Χρειάζεται άμεσα η απομάκρυνσή  τους διότι σε περιπτώσεις έντονων 

βροχοπτώσεων ο κάμπος θα πλημμυρίσει και θα υπάρξουν μεγάλες καταστροφές στου παραγωγούς. Προς  

αποφυγή αυτών των φαινομένων πρέπει  άμεσα να γίνει η  κοπής ,απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων 

πλατάνων. 

2. Την  με  αριθμ. : 133520/4363/29-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022».  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Κοπή ξερών πλατάνων 

προσβεβλημένων από την ασθένεια  του μεταχρωματικού έλκους εντός του ποταμού Γορμού της κτηματικής 

περιφέρειας Ντριάμικα Παρακαλάμου  (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή ξερών πλατάνων 

προσβεβλημένων από την ασθένεια  του μεταχρωματικού έλκους εντός του ποταμού Γορμού της κτηματικής 

περιφέρειας Ντριάμικα Παρακαλάμου (παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την 
ασθένεια  του μεταχρωματικού έλκους εντός του ποταμού Γορμού της κτηματικής περιφέρειας Ντριάμικα 
Παρακαλάμου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η κοπή, απομάκρυνση 
και καύση των προσβεβλημένων, από μεταχρωματικό έλκος, δέντρων πλατάνων, τα οποία  έχουν πέσει 
στον ποταμό ή τείνουν να πέσουν σε αυτόν, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων ο 
κάμπος να πλημμυρίσει και να προκληθούν καταστροφές στους παραγωγούς. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1755/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 
(έργα ΕΣΠΑ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 13298/12-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2533/12-
10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση, για το δίμηνο 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις 
έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης 
τριάντα (30) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2020, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και 
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων) 7.000,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)   3.000,00 €  

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων, 
έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου, οι οποίες 
θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1756/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού 
Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12882/07-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2492/08-10-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….1.Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας:  Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει η αποκατάσταση 

της επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόρραχης με αποκατάσταση κατολίσθησης 60 μέτρων και συμπλήρωση 

με ισοπεδωτική στρώση του ασφαλτοτάπητα σε ορισμένες θέσεις. 2.Χρηματοδότηση: :  . Η δαπάνη του έργου 

αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με ΚΑ 

2014ΕΠ53000000 και τίτλο:» Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 

2014-2016 (πκ 20134ΕΠ03000017) »(Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού 

Κορνόρραχης ΤΚ Φωτεινού δήμου Ζίτσας» 3.Η Μελέτη:  Η μελέτη για το έργο προϋπολογισμού 74.000,00€ 

συντάχτηκε από την Δ/νση Τεχ Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  και εγκρίθηκε με την 

αριθμ 80854/7848/18-06-2019  απόφαση της  ΔΤΕ/ΠΕΙ 4.Η Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε  με το 

σύστημα ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), σύμφωνα με το οποίο 

μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 56,00% 

5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-01-2019 μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ  για ποσό: 32.559,99 

€ (εργασίες: 26.258,06€ και Φ.Π.Α 6.301,93€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης των    εργασιών   του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες και λήγει την  10-06-2020. 7. 

Με την αριθμ 12/662/13-05-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2020. 8. Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες λόγω του ότι 

το φαινόμενο της κατολίσθησης είναι ακόμη σε εξέλιξη και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες 

εργασίες, όπως αναφέρει και στην αίτησή του ο ανάδοχος. 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 με αναθεώρηση μέχρι  30 -07  -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 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», 
αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1757/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 (έργα 
ΕΣΠΑ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 12925/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2473/06-
10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου  – Δεκεμβρίου 2020, για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
(συλλογή στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες 
κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, 
επτά (7) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου  – Δεκεμβρίου 
2020, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  3.500,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)    1.500,00 € 

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή στοιχείων, 
επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων 
του «ΕΣΠΑ 2014-2020», οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1758/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού στη θέση Αλμύρες Τ.Κ Αετόπετρας Δήμου 
Ζίτσας (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12812/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2468/06-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   136981/4490  από  02-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  5.000,00€ 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 2018-2020», Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού στη θέση Αλμύρες Τ.Κ 

Αετόπετρας δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από 5-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει   ανάγκη για την προμήθεια ,   

αμμοχάλικου για οδοστρωσία  για την άμεση αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει το οδόστρωμα της 

επαρχιακής οδού στη θέση Αλμύρες Τ.Κ Αετόπετρας δήμου Ζίτσας …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής 
οδού στη θέση Αλμύρες Τ.Κ. Αετόπετρας Δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 05-10-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια αμμοχάλικου για οδοστρωσία, για 
την άμεση αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού, στη θέση 
Αλμύρες, Τ.Κ Αετόπετρας Δήμου Ζίτσας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1759/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο». 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13486/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2570/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ. 144381/4707 από   14-10-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για η άμεση αποκατάσταση 

επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο». 

7. Την 14-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία 

μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος για 

την άμεση αποκατάσταση της  Επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο με την κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών 

στρώσεων σε σημεία του δρόμου που έχει υποστεί επικίνδυνες φθορές.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 

η άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  530 ΗΠΕΙΡΟΥ 

με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση 
αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο», βάσει της από 14-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος, για την άμεση αποκατάσταση της  
επαρχιακής οδού προς Πάπιγκο, με την κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, σε σημεία του 
δρόμου που έχει υποστεί επικίνδυνες φθορές. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1760/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση της Πράξης «Έργα 
συμπλήρωσης δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού 
Κεφαλόβρυσου», προϋπολογισμού 1.180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4005/10-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2472/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Με το αρ. πρωτ. οικ. 5097/4-08-2020 αίτημά του, ο Δήμος Πωγωνίου αιτείται την  υπογραφή Προγραμματικής 

Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Έργα 

συμπλήρωσης δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου», 

προϋπολογισμού 1.180.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, καθώς παρουσιάζει σημαντική έλλειψη προσωπικού και 

ειδικοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για το προς υλοποίηση  έργο. 

Ο  Δήμος Πωγωνίου, Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-

2020» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» . 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή των συμπληρωματικών έργων συλλογής, στην κατασκευή των 

έργων μεταφοράς /τελικής προσαγωγής των ανεπεξέργαστων λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου (Ε.Ε.Λ. Κεφαλόβρυσου) και στην κατασκευή των Ε.Ε.Λ. Μ.Π και στην 

κατασκευή των έργων διάθεσης.  

Το έργο περιλαμβάνει: 

 Την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων του οικισμού 

Κεφαλόβρυσου. 

 Την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων των οικιών με το δίκτυο συλλογής 

 Την κατασκευή του τελικού αγωγού προσαγωγής των ανεπεξέργαστων λυμάτων στις  Ε.Ε.Λ. 

Κεφαλόβρυσου 

 Την κατασκευή των Ε.Ε.Λ. Κεφαλόβρυσου με τριτοβάθμια επεξεργασία 1500 ισοδύναμων κατοίκων για 

την 20ετία (Φάση Σχεδιασμού)  

 Την κατασκευή του δικτύου επιφανειακής εδαφικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.  

Η υλοποίηση της πράξης, λόγω μη διαχειριστικής επάρκειας του δήμου Πωγωνίου, θα γίνει με την σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου, με την οποία ορίζεται ως 

δικαιούχος του έργου η Περιφέρεια   Ηπείρου. 

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που υποβάλλεται με την παρούσα 

εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και   Περιφέρειας 

Ηπείρου  για την υλοποίηση της Πράξης « Έργα συμπλήρωσης δικτύου συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου», προϋπολογισμού 1.180.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

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

επισυναπτόμενο κείμενο και    

 Τον ορισμό ως εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Πράξης  α) τον κ. Μιχαήλ Μπόττη πολιτικό μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Μπότη πολιτικό μηχανικό ΠΕ 
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υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) τον κ. Γεώργιο 

Σταύρου πολιτικό μηχανικό ΠΕ στη Δ/νση  Τεχνικών Έργων ΠΗ, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Ζάννη 

τοπογράφο μηχανικό ΠΕ  υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ …». 

6. 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 της Πράξης «Έργα συμπλήρωσης δικτύου συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου», προϋπολογισμού 
1.180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 4005/10-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας υλοποίησης της ως άνω Πράξης, από τον Φορέα της Πρότασης (Κύριος του 
Έργου) Δήμο Πωγωνίου, προς τον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης Περιφέρεια Ηπείρου, 
δεδομένου ότι ο Δήμος Πωγωνίου δεν φέρει διαχειριστική επάρκεια ως δικαιούχος του προς 
υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου: α) τον κ. Μιχαήλ Μπόττη, πολιτικό μηχανικό 
ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με 
αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Μπότη, πολιτικό μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 
και β) τον κ. Γεώργιο Σταύρου, πολιτικό μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Ζάννη, τοπογράφο μηχανικό 
ΠΕ, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1761/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και του Π.Γ.Ν.Ι. για την υλοποίηση της Πράξης «Ενεργειακή 
αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών – 
Εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4680/13-10-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2544/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Το Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ήπειρος 2014- 2020» προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ», με 

συνολικό προϋπολογισμό 660.310,46 ευρώ. 

Με την Α.Π. 520/30-06-2020  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 12-10-2020) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

εντάχθηκε η Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ » στο Ε.Π « «Ήπειρος 2014- 2020» , με επιλέξιμη 

δαπάνη το ποσό των 335.707,13 ευρώ και μη επιλέξιμη το ποσό των 324.603,33 ευρώ   

Στην επιλέξιμη δαπάνη, ποσού 335.707,13 ευρώ,  περιλαμβάνονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και 

μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας παιδιών και 

εφήβων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου  και στην μη επιλέξιμη δαπάνη, ποσού 324.603,33 ευρώ, η οποία 

θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,  περιλαμβάνονται  

εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του κτιρίου. 

 Επειδή το Π.Γ.Ν.Ι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 103/1997, λόγω του γεγονότος ότι ο 

προϋπολογισμός του Έργου υπερβαίνει το όριο των 234.776,23 €  με την παρούσα επισυναπτόμενη 

Προγραμματική Σύμβαση  αιτείται  από την Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει για λογαριασμό του ως 

δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της Πράξης.  

Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,  ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της 

«Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου» 

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 Π.Γ.Ν.Ι και   Περιφέρειας Ηπείρου για την 

υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 660.310,46 ευρώ. 

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

 Τον ορισμό ως εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης α) την κ. Βιολέτα Τζανίδη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας, ,  με αναπληρώτριά της, τον κ. Βασίλειο Κυριαζή υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κ. Αικατερίνη Καραγιώτη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας, με αναπληρώτριά της, την κ. Άννα Μπάσιου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου  …». 

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

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών – Εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 4680/13-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της 
αρμοδιότητας υλοποίησης της ως άνω Πράξης, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), από τον Φορέα Υλοποίησης 
Περιφέρεια Ηπείρου, δεδομένου ότι το Π.Γ.Ν.Ι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 
103/1997, λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός του Έργου υπερβαίνει το όριο των 
234.776,23 €.   

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) την κ. Βιολέτα Τζανίδη με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο 
Κυριαζή και β) την κ. Αικατερίνη Καραγιώτη, με αναπληρώτριά της, την κ. Άννα Μπάσιου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1762/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του 
έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4570/07-10-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2488/07-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθ. 92829/3418/15-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 

Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (45.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000012 “Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 

Περιφέρειας Ηπείρου”, (Υποέργο: Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Καναλακίου) του οικονομικού έτους 2020 και την με αρ. 4.644/Α310-22/5/2020 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (15.000,00 

€) για το έργο (Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου) 

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.002 του Προϋπολογισμού του 2020 του 

Δήμου Πάργας. 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την 

αντικατάσταση των κουφωμάτων και την συντήρηση του δημοτικού σχολείου.  

 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/ Περιφερειακής 

Ενότητας  Πρέβεζας και δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και 

εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου », προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

 Τον ορισμό  α)  του κ.  Νικόλαου Κατσάνου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την 

Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

αναπληρούμενος από την  κ. Σοφία Παπαγεωργίου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας και β) του κ. 

Κωνσταντίνου Κατσιμπόκη, υπάλληλο της  Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος από 

την κ. Ουρανία Κονταράτου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση 
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κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», 
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4570/07-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.012.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 45.000,00 €), βάσει της αριθ.πρωτ. 92829/3418/15-07-2020 (Α/Α 1581) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 15.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 4.644/Α310-22/5/2020 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας.  

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας: α)  τον κ.  Νικόλαου Κατσάνο, με αναπληρώτρια την κ. Σοφία 
Παπαγεωργίου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιμπόκη, με αναπληρώτρια την κ. Ουρανία 
Κονταράτου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-90- 
 

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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1763/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 30ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Δρυϊνουπολέως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου 
«Μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4625/12-10-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2527/12-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την  αριθ. πρωτ. 141908/4621/12-10-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε,  πίστωση 

45.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση 

πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του έργου ««Μελέτες 

αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 45.000,00 

ευρώ.  

Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων μελετών για την 

αποκατάσταση του Ιερού Ναού , προκειμένου στην συνέχεια να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του έτσι 

ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά που φέρει ο Ιερός Ναός . 

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

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

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

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , 

Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης  Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την 

υλοποίηση του έργου «Μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου 

Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, την κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών 

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

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 45.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου. . …». 

6. 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 της Ιεράς 
Μητρόπολης Δρυϊνουπολέως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου 
«Μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ, 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-92- 
 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 4625/12-10-2020 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. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 45.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1764/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 
Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ 
φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4107/16-09-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2549/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθ. πρωτ. 101921/3308/03-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε πίστωση 

570.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ03000002 και τίτλο  

«Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄φάση)» για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 

παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄φάση)» , προϋπολογισμού 570.000,00.  

Το σχολείο (Αναγνωστοπούλειος Σχολή) κτίστηκε το 1855 στην κεντρική πλατεία του οικισμού του Διλόφου 

Ζαγορίου, που έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος. 

Σήμερα το κτίριο παρουσιάζει σημαντικά στατικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Ειδικότερα, το επιπλέον φορτίο της στέγης σε συνδυασμό πιθανώς με σεισμική διέγερση είχε ως συνέπεια την 

επιβάρυνση του βορειοανατολικού τοίχου στο επίπεδο της οροφής ισογείου και την εκδήλωση φαινομένων 

αστοχίας με την απόκλιση από την κατακόρυφο και προς τα έξω του κεντρικού τμήματός του. Το χαμηλότερο 

τμήμα του τοίχου, που παίζει διπλό ρόλο (θεμελίωσης του βορειοανατολικού τοίχου του κτιρίου και 

αντιστήριξη της επίχωσης δημιουργίας του ισογείου), πέραν του πρόσθετου φορτίου της στέγης το οποίο έχει 

δεχτεί, υπόκειται σε συχνή επιβάρυνση από την πίεση των υδάτων που δεν βρίσκουν δίοδο διαφυγής και 

συγκεντρώνονται μέσα στο επίχωμα και πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης του βορειοανατολικού τοίχου.  

Οι εργασίες για την άρση  της ετοιμορροπίας και την δομική  αποκατάσταση του κτηρίου διακρίνονται στις 

τρεις παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

1. Προκαταρκτικές Εργασίες. 

2. Άμεσες σωστικές επεμβάσεις και λοιπές επείγουσες εργασίες. 

- Σωστικές εργασίες εντός και εκτός του κτηρίου άμεσης υποστύλωσης και αντιστήριξης ετοιμόρροπων 

τμημάτων, κυρίως του βορειοανατολικού τοίχου, για αποφυγή κινδύνου κατάπτωσης. 

- Γενική υποστύλωση του κτηρίου σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στις δύο στάθμες, με καθολική 

χρήση ικριωμάτων.  

3. Κύριες εργασίες δομικής αποκατάστασης, στερέωσης, συμπλήρωσης και ενίσχυσης - ανακατασκευής του 

φέροντος οργανισμού του κτηρίου. 

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

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε τους σχετικούς όρους της Προγραμματικής Σύμβασης. 

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

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

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.  

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

του Δήμου Ζαγορίου και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου 

Διλόφου (Α΄φάση)» , προϋπολογισμού 570.000,00   

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

 Τον ορισμό της κ. Μαρίας Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως εκπροσώπου  από την Περιφέρεια  Ηπείρου για την Κοινή 
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Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, με αναπληρώτριά της, την κ. Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών 

(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών),  υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την έγκριση της δαπάνης ποσού 570.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ03000002 και τίτλο  «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)» για 

την υλοποίηση του έργου  …». 

6. 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 «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», 
προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ, 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 4107/16-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

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

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 570.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1765/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 τροποποίησης, ως προς τον προϋπολογισμό, της από 16-05-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για 
την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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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. 13454/24-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2561/14-10-2020 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 με αρ. πρωτ. 2039/26-8-2020 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΗ επιτήρησης της Πράξης του θέματος και 

λόγω καθυστερήσεων ή/και αποκλίσεων σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.   

 Την ανάγκη τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού της Πράξης του θέματος. Αναλυτικά: 

1. Στην αρχική μελέτη του έργου δεν προβλέπονταν το συνολικό κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων, αφού 

κατατάσσονταν στις μη επιλέξιμες δαπάνες. Όμως, βάσει του ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 (Ν. 4685/2020, Άρθρο 

96) για τον οικισμό της Κόνιτσας απαιτήθηκε να συμπεριληφθεί το ανωτέρω κόστος στις επιλέξιμες, οπότε 

και αναθεωρήθηκε ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 (που αφορά την κατασκευή του αποχετευτικού 

δικτύου της Δ.Κ. Κόνιτσας), καθώς και του υποέργου 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 

δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 

2. Αναφορικά με τη μελέτη Εσωτερικού Δικτύου, υπήρξε έλλειμα στον ακριβή υπολογισμό των 

προμετρήσεων των συνολικών ποσοτήτων του Υποέργου 1. Ως εκ τούτου, απαιτήθηκε επανεκτίμηση των 

αναλυτικών προμετρήσεων με αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. 

Απαιτήθηκε η αναλυτική προμέτρηση με τις σχετικές παραδοχές των σημείων όπου απαιτούνται αντιστηρίξεις, 

αφού αυτή δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

α/α Υποέργα Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Διάρκεια σε μήνες 

1 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Κόνιτσας 7.741.935,48 € 18 

2 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου 

Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων 

2.899.954,40 € 22 

3 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες  50.000,00 € 22 

4 Δαπάνες ΟΚΩ 7.167,93 € 22 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 10.699.057,81 €  

Εισήγηση 

Εισηγούμαστε την έγκριση της Τροποποιημένης της από 16-05-2019 υπογραφείσας Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας που προέκυψε λόγω της συμπλήρωσης-

βελτίωσης της μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». …». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 1ο/08-10-2020 της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ  16-05-2019  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ: 

 

1. ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

2. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Για την Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της Πράξης: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» 

 

        Σήμερα, 8-10-2020, στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με 

παρόντες: 

 

1. Τον κ. Ευάγγελο Τσιάρα, ΠΕ Περιβάλλοντος (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), της Περιφέρειας 

Ηπείρου ως πρόεδρο,  

2. Τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου 

3. Την κα. Φωτεινή Κόντου, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Κόνιτσας 

 

Θέμα της συνεδρίασης:  

Η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 

Κόνιτσας, σε ότι αφορά το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου 1 και Υποέργου 2 της Πράξης: 

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» 

 

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 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 συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  

 η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης,  

 η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και 

 η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.» 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού της Πράξης 

του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω: 

 

1. Στην αρχική μελέτη του έργου δεν προβλέπονταν το συνολικό κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων, 

αφού κατατάσσονταν στις μη επιλέξιμες δαπάνες. Όμως, βάσει του ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 (Ν. 

4685/2020, Άρθρο 96) για τον οικισμό της Κόνιτσας απαιτήθηκε να συμπεριληφθεί το ανωτέρω 

κόστος στις επιλέξιμες, οπότε και αναθεωρήθηκε ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 (που αφορά 

την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Δ.Κ. Κόνιτσας).   

2. Αναφορικά με τη μελέτη Εσωτερικού Δικτύου, υπήρξε έλλειμμα στον ακριβή υπολογισμό των 

προμετρήσεων των συνολικών ποσοτήτων του Υποέργου 1. Ως εκ τούτου, απαιτήθηκε 

επανεκτίμηση των αναλυτικών προμετρήσεων με αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. 
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3. Απαιτήθηκε η αναλυτική προμέτρηση με τις σχετικές παραδοχές των σημείων όπου απαιτούνται 

αντιστηρίξεις, αφού αυτή δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.  

4. Σε ότι αφορά το Υποέργο 2, απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, σχετικά με τη δαπάνη 

των απροβλέπτων, η οποία στην αρχική μελέτη ήταν 9%, ενώ απαιτείται επικαιροποίηση στο 

σωστό 15%. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

α/α Υποέργα Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Διάρκεια σε 

μήνες 

1 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Κόνιτσας 7.741.935,48 € 18 

2 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου 

Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων 
2.899.954,40 € 22 

3 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες  50.000,00 € 22 

4 Δαπάνες ΟΚΩ 7.167,93 € 22 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 10.699.057,81 €  

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

την έγκριση της Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης που προέκυψε λόγων της συμπλήρωσης-

βελτίωσης της μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
………………………………………………………………..……………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 16-05-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου 
Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων», 

σύμφωνα με το Πρακτικό 1ο/08-10-2020 (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 
13454/14-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, 

και αφορά στην τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης, που προέκυψε 
λόγω της συμπλήρωσης-βελτίωσης της μελέτης του έργου, και της αναθεώρησης του 
προϋπολογισμού του Υποέργου 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Κόνιτσας» και του 
Υποέργου 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1766/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4603/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2519/09-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθμ. 79/5/02-01-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι έξι (26) υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε προγράμματα 
ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού  Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009) για πιστοποίηση, 
ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν 
παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.).  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 21.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα, 
είκοσι έξι (26) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 για τις υπηρεσιακές ανάγκες (έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων σε 
προγράμματα ΕΣΠΑ του Αναπτυξιακού Νόμου, 3299/2004 - ΣΑΕΠ 018/8, Κ.Ε 2011ΕΠ01880009 για 
πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες 
και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, 
ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 
2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές 
εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  16.000,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)      5.000,00 € 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-102- 
 

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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1767/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός πλατάνων στις πηγές Αράχθου (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-103- 
 

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. 12544/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2567/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

Ότι η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πάρα πολλά 

πλατάνια τα οποία έχουν πέσει μέσα στις πηγές  του ποταμού Αράχθου και άλλα είναι έτοιμα να πέσουν 

.Χρειάζεται άμεσα η απομάκρυνσή  τους διότι σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων μιας και ερχόμαστε 

προς την περίοδο του χειμώνα  θα πλημμυρίσει και θα υπάρξουν μεγάλες καταστροφές. Προς  αποφυγή αυτών 

των φαινομένων πρέπει  άμεσα να γίνει η  κοπής ,απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων. 

2. Την  με  αριθμ. : 133517/4362/29-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Καθαρισμός  πλατάνων στις πηγές 

Αράχθου» (παροχή υπηρεσιών). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός  πλατάνων στις πηγές 

Αράχθου (παροχή υπηρεσιών)» ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου2020-2022»  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός πλατάνων στις πηγές Αράχθου 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η κοπή, απομάκρυνση και καύση των 
προσβεβλημένων, από μεταχρωματικό έλκος, δέντρων πλατάνων, τα οποία είτε έχουν πέσει στον ποταμό 
Άραχθο είτε τείνουν να πέσουν σε αυτόν, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, ενόψει 
του χειμώνα, να πλημμυρίσει και να προκληθούν μεγάλες καταστροφές.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1768/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Μηλιάς Μετσόβου θέση Μπουλοβάρο (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10983/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2573/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1. Μετά  από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι  το  μονοπάτι στη θέση Μπουλοβάρο 

στη Μηλιά Μετσόβου  που  καταλήγει στον καταρράκτη έχει πολλά προβλήματα διέλευσής τόσο από την πυκνή 

βλάστηση όσο και από την καταστροφή του υπάρχοντος πλακόστρωτου. Για την ανάδειξη του χώρου στον 

Καταρράκτη και της διαδρομής προς αυτόν αναδεικνύοντας  της φυσιολατρικές διαδρομές των επισκεπτών, 

επειδή   αυτό χρησιμοποιείται   ως περιπατητική διαδρομή από τους επισκέπτες εκδρομών στην περιοχή πρέπει 

να καθαριστεί  να κοπούν κάποια δέντρα και θάμνοι που βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα 

τα ξερά κλαδιά που υπάρχουν μέσα σε αυτό ,ώστε να προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και 

την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά με εργάτες χωρίς την τη χρήση μηχανικών μέσων.  

 2. Την  με  αριθμ. : 115558/3767/31-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Αποκατάσταση 

μονοπατιού Μηλιάς Μετσόβου θέση Μπουλοβάρο (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση μονοπατιού Μηλιάς 

Μετσόβου θέση Μπουλοβάρο (παροχή υπηρεσιών)» .ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Μηλιάς Μετσόβου θέση 
Μπουλοβάρο (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών 
κοπής και καθαρισμού των ξερών δέντρων, θάμνων και κλαδιών που βρίσκονται κατά μήκος του 
μονοπατιού, καθώς επίσης και η τμηματική διαπλάτυνση αυτού με εργάτες, χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων, για την προστασία του χώρου από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και την ανάδειξη των φυσιολατρικών 
διαδρομών των επισκεπτών, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται και ως περιπατητική διαδρομή από τους 
επισκέπτες εκδρομών.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1769/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τάφρων διευθετημένης ροής, αντιστήριξη πρανών και βελτίωση 
βατότητας στο οδικό δίκτυο από Μπαλντούμα προς Γότιστα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13387/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2569/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  142974/4659  από  13-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Αποκατάσταση τάφρων διευθετημένης ροής, αντιστήριξη πρανών και βελτίωση βατότητας στο 

οδικό δίκτυο από Μπαλντούμα προς Γότιστα   (παροχή υπηρεσιών) (παροχή υπηρεσιών)». 

7.  Την από 13-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του οδικού 

δικτύου που συνδέει την Μπαλντούμα με την Γότιστα, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες 

αποκατάστασης των τάφρων διευθετημένης ροής των νερών, των πρανών καθώς και βελτίωσης του 

χωμάτινου τμήματος της οδού, προκειμένου να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια οι κάτοικοι και οι 

κτηνοτρόφοι της περιοχής.  

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

διευθετημένης ροής, αντιστήριξη πρανών και βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο από Μπαλντούμα 

προς Γότιστα  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τάφρων διευθετημένης ροής, 
αντιστήριξη πρανών και βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο από Μπαλντούμα προς Γότιστα  (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 13-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης 
του οδικού δικτύου που συνδέει την Μπαλντούμα με την Γότιστα και δη αποκατάσταση των τάφρων 
διευθετημένης ροής των νερών, των πρανών και βελτίωση του χωμάτινου τμήματος της οδού, 
προκειμένου να  χρησιμοποιείται με ασφάλεια από τους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους  της περιοχής. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-108- 
 

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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1771/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 των αριθμ. 141102/9369/09-10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης του χρόνου υποβολής μέρους των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116, για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2020-2021 (έως 
31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης». 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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) την υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Τις αριθμ. πρωτ. 141102/9369/09-10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφα συνημμένα με αρ. πρωτ. 2518/09-10-2020 και 2536/13-
10-2020 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί παράτασης του χρόνου 
υποβολής μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών 
Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2020-
2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις αριθμ. πρωτ. 141102/9369/09-
10-2020 και 142641/9471/12-10-2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης 
του χρόνου υποβολής μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών 
Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2020-2021 
(έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης», το κείμενο των οποίων παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………..  

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιωάννινα, 9  Οκτωβρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:141102/9369 
     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   
Ταχ. Κώδικας : 452 21   
Πληροφορίες : E. Σουχλέρη   
Τηλέφωνο : 26513 64232   
Fax : 26510 87426   

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-110- 
 

E-mail : e.souchleri@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 με  αρ. πρωτ. 88398/6106/08-07-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007015035) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος:85116, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2020-
2021(ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.273.790,40 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.». 

3. Τη με αρ. πρωτ. 134653/8838/30-09-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στους «προσωρινούς αναδόχους» του προαναφερόμενου διαγωνισμού. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως της παρ. 2 του 
άρθρου 103 αυτού, περί χορήγησης παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του «προσωρινού αναδόχου». 

5. Το από 07/10/2020 (15:39:41) αίτημα  του Νούση Ηλία του Κωνσταντίνου, προσωρινού μειοδότη 
του προαναφερόμενου διαγωνισμού, για παράταση  προθεσμίας υποβολής μέρους 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι του Ποινικού Μητρώου του.  

6. Την με αρ 140715/9343/08-10-2020 διευκρίνισή μας, σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. 

7. Την από 09-10-2020  γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 
εισερχόμενου εγγράφου  141102/9369/09-10-2020). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την παράταση του χρόνου υποβολής μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι του 

ποινικού μητρώου,  από τον Νούση Ηλία του Κωνσταντίνου, «προσωρινό μειοδότη»  του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος:85116, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021(ΕΩΣ 
31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»,  κατά τριάντα (30)  ημέρες, ήτοι το 
αργότερο έως  09 Νοεμβρίου 2020.  

 
Εντός της προαναφερθείσας ημερομηνίας, το προαναφερόμενο δικαιολογητικό κατακύρωσης, θα 

πρέπει να υποβληθεί τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού (πεδίο «επικοινωνία»), καθώς 
και να προσκομιστεί σε φυσική μορφή. 

 
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 
 

….………». 

 «………..  

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2020 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126561
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 142641/9471 

     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   

Ταχ. Κώδικας : 452 21   

Πληροφορίες : Ι. Τσεπέλης   

Τηλέφωνο : 26513 64232   

Fax : 26510 87426   

E-mail : 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. 88398/6106/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007015035) Διακήρυξη 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος: 85116, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤO 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤOΣ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 

προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

3. Τη με αρ. πρωτ. 134653/8838/30-09-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στους «προσωρινούς αναδόχους» του προαναφερόμενου διαγωνισμού. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως της παρ. 2 του 

άρθρου 103 αυτού, περί χορήγησης παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του «προσωρινού αναδόχου». 

5. Το από 09/10/2019 (19:12΄:15'') αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής μέρους των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθώς και το από 12/10/2020 (12:03΄:58''), συμπληρωματικό 

έγγραφο του ανωτέρω αιτήματος, του ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

6. Το από 12/10/2019 (10:18΄:55'') αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής μέρους των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Μήτσικα Χρήστου, διαχειριστή και μέλους της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΤΑΧΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. 

7. Την από 12-10-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 

εισερχόμενου εγγράφου 142641/9471/12-10-2020). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την παράταση του χρόνου υποβολής μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος: 85116, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤOΣ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, από τους 

«προσωρινούς μειοδότες» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ και ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματά τους, όπως παρακάτω: 

α) για την κατάθεση του ποινικού μητρώου του κ. Μήτσικα Χρήστου (διαχειριστή & 

μέλους της Κοινοπραξίας ΤΑΧΙ Κόνιτσας), κατά χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία παραλαβής του και σε καμία περίπτωση πέραν των τριών μηνών και 

β) για την κατάθεση της ασφαλιστικής ενημερότητας του κ. Τασούλα Παναγιώτη (στο 

πρόσωπο του συνιδιοκτήτη κ. Αλέξανδρου Φίλη), κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126561
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Εντός της προαναφερθείσας ημερομηνίας, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα 

πρέπει να υποβληθούν τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού (πεδίο "Επικοινωνία"), καθώς 

και να προσκομιστούν σε φυσική μορφή. 

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 
…….………». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1772/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή συνδρομής (2 αδειών 
χρήσης) για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9258/07-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 2487/07-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την  δαπάνη και τη διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης για την πληρωμή συνδρομής (2 αδειών χρήσης) για την χρήση ιστοσελίδας << 

www.oenet.gr >> της εταιρείας ΧΡ.ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,σύμφωνα με την από 7/10/2020 προσφορά της, 

η οποία πραγματεύεται θέματα εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, προγράμματα, Νομοθεσία & Νομολογία, 

για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΕ Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 

ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 , Ε.Φ.:072 και Κ.Α.Ε.: 0873 ποσού 79,00 €.…».  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 79,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0873), για την αμοιβή της εταιρείας Χρ. 
Βλαβιανός & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την από 07-10-2020 προσφορά της, η οποία αφορά στην 
συνδρομή (2 αδειών χρήσης), για τη χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr, η οποία 
πραγματεύεται θέματα εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, προγράμματα, Νομοθεσία & 
Νομολογία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

http://www.oenet.gr/
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1773/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), 
σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9138/12-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2528/12-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας  γνωρίζουμε  ότι  η  ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ  Κυριακή του Χρήστου  , σπουδάστρια   του  

ΤΕΙ  Ηπείρου   - Τεχνολόγων  Γεωπονίας,   κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας   την  29- 09  2020  αίτηση  με  την  

οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική της   άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 01 –11– 2020 

έως  30 –04 -2021     για την  απόκτηση  του πτυχίου της  .  Η ενδιαφερόμενη   θα    προσκομίσει   την   βεβαίωση   

σπουδών  της   με  τη  έναρξη  της  πρακτικής  της  άσκησης . Επίσης  ο  ΜΙΧΟΣ   Δημήτριος   του   Κων/νου  

σπουδαστής  του ΤΕΙ  Ηπείρου   Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  , κατέθεσε  στην  υπηρεσία  

μας  την  από  05 – 10 – 2020  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει  να  πραγματοποιήσει την  πρακτική  του  άσκηση  

για  το  χρονικό   διάστημα  από  01 – 11- 2020  μέχρι  30 – 4- 2021  για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  του . 

Συνημμένα  προσκόμισε  την  με  αριθμ.  πρωτ.  263/ 15 – 9 – 2020  βεβαίωση  έγκρισης  πρακτικής  άσκησης 

του  Πανεπιστημίου   Ιωαννίνων . Με την   αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή  

απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας , Έρευνας  

& Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 10 )  Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  

άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων. Η δαπάνη  για  την  πρακτική  άσκηση  των     ανωτέρω  

αναφερομένων  σπουδαστών   ανέρχεται  στο  ποσό  #  2.112,96 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  

κάλυψη  των  αμοιβής  τους , για τα προαναφερόμενα  χρονικά  διάστημα αντίστοιχα  από (ήτοι  μηνιαία δαπάνη  

176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας. 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω, εισηγούμαστε  την  έγκριση  και τη διάθεση  πίστωσης  για  τα  έτη  2020  και  2021 

, όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, α) της Τσιατούρα Κυριακής του Χρήστου, σπουδάστριας 
του ΤΕΙ Ηπείρου – Τεχνολόγων Γεωπονίας και β) του Μίχου Δημήτριου του Κων/νου, 
σπουδαστή του ΤΕΙ Ηπείρου - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για το χρονικό 
διάστημα από 01-11-2020 έως 30-04-2021 για  την  απόκτηση  των  πτυχίων  τους και  

Για την κάλυψη της αμοιβής των ανωτέρω σπουδαστών, για το χρονικό διάστημα από 01-11-
2020 έως 30-04-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.112,96 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 
121,32 € (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 744,76 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2020, καθώς και την δέσμευση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 για ποσό € 1.489,52 
(πολυετής δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 
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ΚΑΕ ΕΤΟΣ 2020 (μήνες Νοέμβριος - Δεκέμβριος) 
ΕΤΟΣ 2021 (μήνες Ιανουάριος – Φεβρουάριος-    

                                Μάρτιος- Απρίλιος) 

0385 176, 08  Χ 2 Χ 2         =   704,32                  176,08 Χ 4 Χ2       =  1408,64 

0291              10, 11    Χ  2 Χ2         =   40,44   10,11  Χ 4 Χ2       =      80,88 

ΣΥΝΟΛΟ 186, 19  Χ 2Χ2  =   744,76       186, 19  Χ 4 Χ2  =  1489,52      

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1774/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5179/09-
10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2517/09-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση 
υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000013)», για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπ/σμός € 

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινόμενων 

οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στην θέση ΄΄Λίμνη’’  κοινότητας 

Πέτρας Δήμου Ζηρού 

5.098,65 129263/4204/22-09-2020 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών 

δραστηριοτήτων  στις θέσεις ΄΄Τζέρα’’ ΄΄Ντρούμπαλο ΄΄ 

και ΄΄Μπόγια΄΄  κοινότητας Κρανέας  Δήμου Ζηρού 

63.419,49 138340/4533/06-10-2020 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικής 

εκμετάλλευσης  στην περιοχή ΄΄Κόντρα’’ της   Τ.Κ. 

Αγίου  Βλασίου  του Δήμου Ηγουμενίτσας 

6.254,20 140273/4580/08-10-2020 

                                              ΣΥΝΟΛΟ 74.772,34  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1776/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της 
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 973/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2566/14-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
οργάνωσης της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, που θα γίνει, βάσει 
του προγράμματος και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. Επιπλέον εισηγείται 
την έγκριση της σχετικής δαπάνης, ποσού € 1.800,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι οι 
εκδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας 
υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει τη δαπάνη για τις 
εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι άκρως απαραίτητες, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάστασης της πανδημίας και την εξέλιξή της. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις 
για τη διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, 
επισημαίνοντας ότι, εν μέσω πανδημίας, αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη 
δημόσια υγεία, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των 
σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, των εκδηλώσεων για τον 
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, που θα γίνουν βάσει του προγράμματος και περιλαμβάνουν 
στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων 
και παράθεση γεύματος για εκπρόσωπο της Κυβέρνησης. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 67269/13-10-2020 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο 
αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
διατάξεων. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.800,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 (Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0845), για την κάλυψη των εξόδων 
διοργάνωσης των ανωτέρω εκδηλώσεων, που περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, κέρασμα σε προσκεκλημένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, εκπρόσωπο της 
Βουλής, Βουλευτές, Αρχές Ιωαννίνων (αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογραφική κάλυψη, αγορά γλυκισμάτων, παράθεση γεύματος για εκπρόσωπο 
Κυβέρνησης). 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1777/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας 
των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το με αρ. πρωτ. 972/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2565/14-10-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της ημέρας ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, που θα γίνει, βάσει 
του προγράμματος στις 24 Οκτωβρίου 2020 και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 67296/13-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι 
δαπάνες συνολικού ποσού € 100,00 πλέον Φ.Π.Α., αφορούν την αγορά στεφάνων. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι οι 
εκδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας υγείας και 
υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει τη δαπάνη για τις εκδηλώσεις, 
επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι άκρως απαραίτητες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασης 
της πανδημίας και την εξέλιξή της. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη 
διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, επισημαίνοντας 
ότι, εν μέσω πανδημίας, αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, και πρέπει 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 
ημέρας ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος στις 24 Οκτωβρίου 
2020 στην πόλη των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνων από τον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 67296/13-10-2020 και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται 
από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων 
για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2020, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνουν την αγορά 
στεφάνων. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1778/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή 
(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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12975/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2512/08-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ. 138227/4530  από  06-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση πρόσβασης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 06-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την    

       Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης  

πρόσβασης του οδικού δικτύου στα όρια με την Αγία Κυριακή, όπου θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές 

εργασίες αποκατάστασης, διαπλάτυνσης της οδού, διαμόρφωση των πρανών και διαμόρφωση του δικτύου. 

Σκοπός όλων αυτών είναι η αποκατάσταση της οδού και η δημιουργία ενός επιπλέον δρόμου πρόσβασης σε 

περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  . 

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

σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης και σύνδεση με 
επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-10-2020 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης του οδικού δικτύου 
στα όρια με την Αγία Κυριακή και συγκεκριμένα χωματουργικές εργασίες, εργασίες  διαπλάτυνσης της 
οδού, διαμόρφωσης των πρανών και του δικτύου, καθώς επίσης και δημιουργία ενός επιπλέον δρόμου 
πρόσβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί 
του θέματος, δεδομένου ότι η εισήγηση της υπηρεσίας είναι ατελής.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1779/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 46ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου στο Παλαιοχώρι Συρράκου». 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13388/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2571/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   142995/4661   από  13-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 

και με τίτλο :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδικού 

δικτύου στο Παλαιοχώρι Συρράκου (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  13-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος και αδρανών 

υλικών, για την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου και 

τεμνόμενους σε αυτό οδούς. Οι αποκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν πριν την χειμερινή περίοδο, προκειμένου 

να είναι απολύτως λειτουργικό το επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και οι κάθετοι δρόμοι σε αυτό που εξυπηρετούν 

παραγωγικές μονάδες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος και 

αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο Παλαιοχώρι Συρράκου»,  σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος 
και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο Παλαιοχώρι Συρράκου», βάσει της 
από 13-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια 
ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών, για την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος του 
επαρχιακού οδικού δικτύου και των τεμνόμενων σε αυτό οδών, εργασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν 
πριν την χειμερινή περίοδο, ώστε να είναι απολύτως λειτουργικό το ως άνω επαρχιακό οδικό δίκτυο 
αλλά και οι κάθετοι σε αυτό δρόμοι, για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών μονάδων αλλά και των 
κατοίκων της περιοχής.   

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1780/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 47ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής 
στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197). 
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 120.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 
ποταμό». 

8. Την αριθμ. 19/1171/29-07-2020 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 «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα 
από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 96.774,19 € 
και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1668/21-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1652/20-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020,  σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-
04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1142 και αρ. πρωτ. 1513/28-
04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1163 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 20/1269/07-08-2020 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 03-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 
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10. Την αριθμ. 23/1497/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 04-09-2020 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 04-09-2020, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91787, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής 
στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 96.774,19 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό (53,78 
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 € με ΦΠΑ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2473/08-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2508/08-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 08-10-2020 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», 
η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό 
(53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 08-10-2020 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 04-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91787, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την 
περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 96.774,19 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
120.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147, που διενεργήθηκε στις 04-09-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο 
ποταμό», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 96.774,19 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 120.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις 
εκατό (53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.888,06 € 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 € με ΦΠΑ, 
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σύμφωνα με το από 04-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 23/1497/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 08-10-2020 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 «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 55.465,50 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.005 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1142 και αρ. πρωτ. 1513/28-04-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1163 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου 

«Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις 08.10.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 

πμ οι: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Πρόεδρος, 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος, και 

3. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος.  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 20/1269/07.08.2020 (θέμα 46) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 23/1497/10.09.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίνεται το από 04.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση 

ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό» 

προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, κατά την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση  Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία 

& εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό (53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 55.465,50 με ΦΠΑ. 

2. Το αρ. πρωτ. 2205/18.09.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 23/1497/10.09.2020 απόφασης 

στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 2358/29.09.2020 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο 

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

5. Την από 07.10.2020 αίτηση της Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (προσωρινού αναδόχου) με την οποία 

κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των 

δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 

διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση Κ. 

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία & εβδομήντα οχτώ επί τοις εκατό 

(53,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 44.730,24 € χωρίς ΦΠΑ και 

55.465,50 με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 04.09.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Ευάγγελος Γιαμούρης 

   

 2. Χρήστος Παπαβασιλείου 

   

 3. Μαρία Βασιλειάδη 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1781/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 48ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - 
Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2447/05-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2474/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. 119522/3904/ 7-9-2020 απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 70.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - Καμπή ΠΕ 

Άρτας). Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 56.451,61 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 70.000,00 € Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - 

Καμπή ΠΕ Άρτας» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη 

δημοπράτησή του.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 56.451,61 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 
70.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2447/05-10-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 2086/23-09-2020 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1782/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 49ο 

Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-
2019 και 34/2701/20-11-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στο 
έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας» (ως προς την 
αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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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. Τις αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-2019 και 34/2701/20-

11-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης της διακήρυξης, 
συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, έγκρισης των από 06-09-2019 
και 13-11-2019 Πρακτικών αυτής και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της από 06-09-
2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 73552, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 129.000,00 € με ΦΠΑ.   

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2596/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2572/14-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Σχετ.:  

1.)  Απόσπασμα πρακτικού 23/2019 (θέμα 36ο) (ΑΔΑ: 63ΜΜ7Λ9-ΑΙΑ) (Αριθμ. Απόφασης  23/1803/19-07-

2019 περί κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης)  

2.) Απόσπασμα πρακτικού 26/2019 (θέμα 40ο) (ΑΔΑ: 9ΠΓΞ7Λ9-ΝΘ8) (Αριθμ. Απόφασης  26/2081/21-08-

2019 περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού) 

3.) Απόσπασμα πρακτικού  28/2019  (θέμα 55ο) (ΑΔΑ:Ψ9ΠΛ7Λ9-0ΑΗ)   (Αριθμ. Απόφασης  28/2274/23-09-

2019 περί έγκρισης του από 06.09.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

4.) Απόσπασμα πρακτικού 34/2019 (θέμα 44ο) (ΑΔΑ: 6ΥΤΨ7Λ9-ΝΩΧ) (Αριθμ. Απόφασης  34/2701/20-11-

2019 περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού) 

 Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για τη διόρθωση των παραπάνω τεσσάρων σχετικών  

Πρακτικών Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου διότι,  εκ παραδρομής, 

αναγράφονται στοιχεία άλλου έργου δηλαδή:    

΄΄με α/α 1667 και αρ. πρωτ. 3144/03-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 1686  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 

– Οικονομικού ΠΕ Άρτας΄΄, αντί του ορθού:  

΄΄με α/α 1668 και αρ. πρωτ. 3145/03-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 1687  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ 

Άρτας΄΄. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διόρθωση των αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-
2019 και 34/2701/20-11-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στη 
διενεργηθείσα δημοπρασία με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 73552, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
129.000,00 € με ΦΠΑ,  

Ως προς την αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία εκ παραδρομής  
αναγράφηκε λανθασμένη.  
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Οι αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-2019 και 34/2701/20-11-
2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, διορθώνονται στο ορθό ως εξής: 

«… με α/α 1668 και αρ. πρωτ. 3145/03-07-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1687 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας …». 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ως άνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως έχουν. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1783/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 12-10-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 707/06-10-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2477/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 
κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα στις 12-10-2020 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του 
Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 707/06-10-2020 εισήγησης του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 06-10-2020. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα 
στις 12-10-2020, η οποία ήταν επιβεβλημένη, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του 
Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1784/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων στην πεδινή περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13310/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2543/13-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Ενόψει της χειμερινής περιόδου και με την εκδήλωση των πρώτων έντονων βροχοπτώσεων προέκυψε η 

ανάγκη καθαρισμού γενικότερα των τάφρων στην πεδινή περιοχή του δήμου Νικολάου Σκουφά, ώστε τα 

όμβρια να καταλήγουν σε αυτές και να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες, ώστε να αποφευχθούν 

πλημμυρικά φαινόμενα.    

 2. Την με  αριθμ.: 142878/4653/13-10-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Αποκατάσταση – καθαρισμός 

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

Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 με υποέργο : « Καθαρισμός τάφρων στην πεδινή περιοχή του δήμου 

Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός τάφρων στην πεδινή 

περιοχή του δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών) » του έργου :  « Αποκατάσταση – καθαρισμός 

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

Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων 
στην πεδινή περιοχή του δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή, ενόψει 
της χειμερινής περιόδου και με την εκδήλωση των πρώτων έντονων βροχοπτώσεων προέκυψε η ανάγκη 
καθαρισμού γενικότερα των τάφρων στην πεδινή περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά, ώστε τα όμβρια 
να καταλήγουν σε αυτές και να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες, ώστε να αποφευχθούν 
πλημμυρικά φαινόμενα.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1785/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και συντήρηση οδικού δικτύου στα 
όρια του νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13386/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2560/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.   142984/4660  από  13-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

(Υποέργο: «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και συντήρηση οδικού δικτύου στα  όρια του 

νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  13-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών αποκατάστασης 

κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης κυρίως κρατικών οχημάτων, όπου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της 

περίφραξης και του χώρου στάθμευσης. Επίσης απαιτείται να γίνει συντήρηση σε τμήματα του οδικού δικτύου 

στα όρια του Νομού Άρτας που παρουσιάζουν φθορές.     

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

χώρου στάθμευσης και συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)»,  σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης 
και συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 13-10-
2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών 
αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης κρατικών κυρίως οχημάτων, ήτοι εργασίες 
αποκατάστασης της περίφραξης αυτών, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης σε τμήματα του οδικού 
δικτύου που παρουσιάζουν φθορές, στα όρια του Νομού Άρτας.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό 
και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1786/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 2ης τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και το παράρτημα της 
σύμβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR 
sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Τις  αριθμ. 9/506/01-03-2019, 14/1051/23-04-2019, 20/1584/26-06-2019, 24/1904/29-07-
2019 και 28/2286/23-09-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των 
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία 
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 
“TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport”», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 
προϋπολογισμού 185.139,60 € με Φ.Π.Α. 

6. Την αριθμ. 10/562/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» και του 
χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, 
της με αρ. πρωτ. 161154/3827/17-10-2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion 
foR sUStainable Transport”», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, σύμφωνα με το από 10-04-2020 
Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου και αφορά 
στην παράταση, έως τις 16-10-2020 της διάρκειας της σύμβασης και κατά συνέπεια την 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων, 
λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική έγκριση της συνολικής παράτασης του έργου TRUST 
(MIS code 5002788) από την Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 19978/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2550/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το Πρακτικό της συνεδριάσεως 

της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του ως άνω Έργου, που συνήλθε στις 13 Οκτωβρίου  

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., προκειμένου να εξετάσει το από 13/10/2020 και με αριθμό 

πρωτ. 143235/19905 αίτημα του αναδόχου  TREK  Αναπτυξιακών υποδομών και υπηρεσιών ΑΕ με 

διακριτικό τίτλο TREK Development   σχετικά με την 2η Τροποποίηση της από 17/10/2019 και 

αριθ.πρωτ. 161154/3827 σύμβασης, ως προς το χρονοδιάγραμμα και του παραρτήματος της ως άνω 

σύμβασης του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του 

Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 
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Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το πρακτικό της ως άνω επιτροπής με το οποίο εισηγείται: 1ον) Την 

τροποποίηση του άρθρου 19 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ως εξής: «Η προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020» και 2ον) Την 

τροποποίηση του παραρτήματος της σύμβασης (αλλαγή χρονοδιαγράμματος δράσεων και 

παραδοτέων)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 19 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» και του 
χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, της 
με αρ. πρωτ. 161154/3827/17-10-2019 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας με την επωνυμία «TREK 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου Παροχής 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 
“TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport”», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 

σύμφωνα με το από 13-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και αφορά στην παράταση, έως τις 31-12-2020 της 
διάρκειας της σύμβασης και κατά συνέπεια την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική έγκριση της 
συνολικής παράτασης του έργου TRUST (MIS code 5002788) από την Διαχειριστική Αρχή του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

Ηγουμενίτσα 13-10-2020 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TRUST  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 

“TRUST – cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», η 

οποία συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 171496/4062-04/11/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΦΡ7Λ9-

ΒΓΕ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αποτελούμενη από τους:  

 

1. Λογοθέτης Θωμάς  

2. Σκούρα Ευτυχία  

3. Δρίζης Δημήτριος  

 

συνεδρίασε σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ στα γραφεία 

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Τσαλδάρη 18 στην Ηγουμενίτσα, με 

παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει την από 13/10/2020 και με αριθμό 

πρωτ. 143235/19905 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «TREK Development A.E.», 

με την οποία η εταιρεία αιτείται τροποποίηση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

και του χρονοδιαγράμματος υποβολής των παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται 

αντίστοιχα στο άρθρο 19 και στο Παράρτημα της Σύμβασης.  

 

Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση των παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

 

την από 17/10/2019 σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια 

Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και τον ανάδοχο «TREK Development 

A.E.» και ειδικότερα το άρθρο 20 παράγραφο 20.4 της σύμβασης, στο οποίο ρητά 

αναφέρεται ότι «Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου TRUST, αιτηθεί - κατόπιν 

συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα 

γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του 

Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.» 

 

 Την από 12/10/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία του επικεφαλής εταίρου 

με την οποία μας ενημερώνει επισήμως ότι η αίτησή του (κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης όλων των εταίρων του έργου) για παράταση του έργου 

TRUST (MIS code 5002788) έγινε δεκτή από την Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος με το οποίο το έργο παρατείνεται έως 31/12/2020. 

 

Εισηγείται 
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1ον) Την τροποποίηση του άρθρου 19 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ως 

εξής: «Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης 

έως και 31/12/2020» 

2ον) Την τροποποίηση του παραρτήματος της σύμβασης (αλλαγή 

χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων)  ως εξής:  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό 
Σύμβουλο στοχεύει στην υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την 
υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου TRUST. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής 
υποστήριξης προς την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, προκειμένου να σχεδιασθούν, 
προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις 
αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο του έργου TRUST. 

Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Αναδόχου: 

1. Καθορισμός συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου 
(Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.2): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον καθορισμό συστήματος 
δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, ο οποίος θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Συντονιστή του έργου. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην αξιολόγηση του έργου.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.2.1. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στο 
σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
του έργου 

Π1.2.2. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
αξιολόγηση του έργου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.2.1) 

    Έως 31/12/2020 (Π1.2.2) 

2. Διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση του έργου (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.3): 

Αναφέρεται στις ενέργειες διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων της 
αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο του έργου TRUST. Συμπεριλαμβάνει τη διοικητική, την 
οικονομική και την τεχνική διαχείριση, καθώς και τις δράσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.3.1. 1η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

    Π1.3.2. 2η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

    Π1.3.3. 3η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.4. 4η και τελική αναφορά τεχνικής υποστήριξης 
αναδόχου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.3.1) 

    Έως 15/5/2019 (Π1.3.2) 

    Έως 30/10/2020 (Π1.3.3) 
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    Έως 31/12/2020 (Π1.3.4) 

3. Σύνταξη αναφορών (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.4): 

Αναφέρεται στη σύνταξη περιοδικών αναφορών βάσει των προδιαγραφών, 
υποδειγμάτων και εργαλείων του Προγράμματος, καθώς και των οδηγιών του 
Συντονιστή εταίρου του έργου. Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν στοιχεία και 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των δράσεων αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.4.1. 1η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

    Π1.4.2. 2η  περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.3. 3η  περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.4. 4η  και τελική περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 (Π1.4.1) 

    Έως 15/5/2019 (Π1.4.2) 

    Έως 30/10/2020 (Π1.4.3) 

    Έως 31/12/2020 (Π1.4.4) 

4. Συναντήσεις συντονισμού (Πακέτο Εργασίας 1 – Δράση 1.5): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή της στις 
συναντήσεις συντονισμού του έργου, καθώς και τη διοργάνωση (επικοινωνία με 
εταίρους, διαμόρφωση και εκτύπωση προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και 
εκτύπωση παρουσιάσεων κ.λπ.) συνάντησης στην Ηγουμενίτσα, την ενοικίαση του 
κατάλληλου χώρου μαζί με τον απαιτούμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, καθώς και 
τις δαπάνες catering (2 coffee breaks, 1 lunch break και 1 δείπνο για 7-10 άτομα).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.5.1. Αναφορά διοργάνωσης συνάντησης στην 
Ηγουμενίτσα  

    Π1.5.2. Αναφορά συμμετοχής στις συναντήσεις του έργου  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020 

5. Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας και δημοσιότητας (Πακέτο Εργασίας 2 – Δράση 2.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
2 και της συγκεκριμένης δράσης) στη διαμόρφωση του σχεδίου επικοινωνίας του 
έργου, με τη συνδρομή των εταίρων σε ό,τι αφορά στην ανάλυση των κοινών-στόχος, 
καθώς και την ανάπτυξη της ταυτότητας του έργου (λογότυπο και σλόγκαν έργου / 
εφαρμογές). Το σχέδιο θα προσδιορίζει την επικοινωνιακή στρατηγική και τους 
στόχους επικοινωνίας του έργου, τα κοινά-στόχους, τα μηνύματα που θα 
μεταφερθούν, τα κανάλια επικοινωνίας, και το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης 
(συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού, αρμόδιων χειριστών, 
δεικτών κ.λπ.). Η ταυτότητα του έργου (λογότυπο και σλόγκαν) θα εφαρμοστεί σε 
διάφορα μέσα (μπροσούρα, υλικό εκδηλώσεων, οδικός χάρτης κ.λπ.), προκειμένου να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα και συνοχή στην επικοινωνία.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας έργου  

 Π2.1.2. Εγχειρίδιο ταυτότητας έργου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019 
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6. Διοργάνωση εκδήλωσης διάχυσης (Πακέτο Εργασίας 2 – Δράση 2.3): 

Περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο τοπικών εκδηλώσεων διάχυσης (διαμόρφωση και 
εκτύπωση προγράμματος συνάντησης, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων 
κ.λπ.) στην Ηγουμενίτσα, την ενοικίαση του κατάλληλου χώρου μαζί με τον 
απαιτούμενο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, καθώς και τις δαπάνες catering (2 coffee 
breaks &1 light lunch για κάθε εκδήλωση). Επιπλέον, περιλαμβάνει την υποστήριξη της 
αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 2 και της συγκεκριμένης δράσης) 
στον συντονισμό των εταίρων για τη διοργάνωση των δικών τους τοπικών εκδηλώσεων 
διάχυσης, στη διατύπωση ενιαίων προδιαγραφών για τις εκδηλώσεις, στην 
παρακολούθηση και στη συνολική αξιολόγηση της δράσης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π2.3.1. Αναφορά διοργάνωσης 1ης τοπικής εκδήλωσης 
διάχυσης 

Π2.3.2. Αναφορά διοργάνωσης 2ης τοπικής εκδήλωσης 
διάχυσης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020 

7. Ανάπτυξη υλικού διάχυσης, δημοσιότητας και προώθησης (Πακέτο Εργασίας 2 – 
Δράση 2.4): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
2 και της συγκεκριμένης δράσης) στη σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού 
του έργου και, πιο συγκεκριμένα: 2.500 t-shirts, 2.500 σακούλες και 500 usb sticks 
(χωρητικότητας τουλάχιστον 500 MB).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π2.4.1. Προωθητικό υλικό  έργου: 2.500 t-shirts, 2.500 
σακούλες και  500 usb sticks (χωρητικότητας τουλάχιστον 
500 MB) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020 

8. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων πρακτικών και διάγνωση των περιοχών 
παρέμβασης (Πακέτο Εργασίας 3 – Δράση 3.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην ανάλυση αναγκών και 
υφιστάμενων πρακτικών πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών στην ΠΕ 
Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις οδηγίες, υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία του 
Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία Οδός Α.Ε.).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.1.1. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων πρακτικών 
πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών στην ΠΕ 
Θεσπρωτίας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2019  

9. Σχεδιασμός πολυτροπικών μεταφορών (Πακέτο Εργασίας 3 – Δράση 3.2): 

Περιλαμβάνει την συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον σχεδιασμό βιώσιμων 
πολυτροπικών μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο και σε συνεργασία με όλους τους 
εταίρους του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες, υποδείγματα και μεθοδολογικά 
εργαλεία του Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία Οδός Α.Ε.). Ο ανάδοχος θα 
υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες (συμμετοχή σε ομάδα 
εργασίας, προετοιμασία προτάσεων κ.λπ.). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον 
σχεδιασμό βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών σε 
διασυνοριακό επίπεδο 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/12/2020 

10. Καθορισμός κοινής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος κινητικότητας για τουριστικούς προορισμούς 
(Πακέτο Εργασίας 3 – Δράση 3.3): 

Περιλαμβάνει την συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στον καθορισμό μιας κοινής 
πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος κινητικότητας για τουριστικούς 
προορισμούς στις περιοχές παρέμβασης του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες, 
υποδείγματα και μεθοδολογικά εργαλεία του Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 3 (Εγνατία 
Οδός Α.Ε.). Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή σε όλες τις σχετικές 
εργασίες (συνεισφορά στον προσδιορισμό των σχετικών προδιαγραφών και στη 
λειτουργία της πλατφόρμας). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π3.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον 
καθορισμό κοινής πλατφόρμας διασυνοριακής 
συνεργασίας  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/12/2020 

11. Σχεδιασμός και εμπλοκή ενδιαφερομένων φορέων και συμφωνία δημοσίου – 
ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση των υπηρεσιών (Πακέτο Εργασίας 4 – Δράση 4.1): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην εμπλοκή ενδιαφερομένων 
μερών-φορέων (stakeholders) στη διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και στην 
προετοιμασία της συμφωνίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση των 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα υποδείγματα και τις οδηγίες 
που θα παρασχεθούν από τον Συντονιστή εταίρο του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.1.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών-φορέων (stakeholders) 
στη διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών 

Π4.1.2. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη 
συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση 
υπηρεσιών μεταφορών  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/12/2020 

12. Συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία 
τουριστικού πακέτου (Πακέτο Εργασίας 4 – Δράση 4.2): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στη σύναψη συμφωνίας 
δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ Θεσπρωτίας) για τη δημιουργία 
τουριστικού πακέτου, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα υποδείγματα και τις 
οδηγίες που θα παρασχεθούν από τον Συντονιστή εταίρο του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη 
συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο 
για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/12/2020 

13. Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση της χρήσης του υφιστάμενου 
συστήματος μεταφορών και πιθανών νέων πολυτροπικών συστημάτων (Πακέτο 
Εργασίας 4 – Δράση 4.3): 

Περιλαμβάνει τη συνεισφορά της αναθέτουσας αρχής στην ανάπτυξη εφαρμογής για 
την παρακολούθηση της χρήσης του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών αλλά και 
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πιθανών νέων πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών, σύμφωνα με το μεθοδολογικό 
πλαίσιο, τα υποδείγματα και τις οδηγίες που θα παρασχεθούν από τον Συντονιστή 
εταίρο του ΠΕ 4 (Δήμος Gallipoli).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Π4.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
ανάπτυξη της εφαρμογής 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/12/2020 

14. Ανάπτυξη σχεσιακής κοινότητας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Πακέτο 
Εργασίας 5 – Δράση 5.1): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
5 και της συγκεκριμένης δράσης) στην ανάπτυξη της σχεσιακής πλατφόρμας του έργου 
σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, με τη συνεισφορά των λοιπών διασυνοριακών 
εταίρων.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.1.1. Αναφορά ανάπτυξης της πλατφόρμας 
κοινωνικής δικτύωσης 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 15/05/2020 

15. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
και την ολοκλήρωση υφιστάμενων εφαρμογών (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.2): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
5 και της συγκεκριμένης δράσης) στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για 
την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την ολοκλήρωση υφιστάμενων 
εφαρμογών, με τη συνεισφορά των λοιπών διασυνοριακών εταίρων.  

Οι προδιαγραφές που τίθενται για την πλατφόρμα είναι οι εξής: 

 Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, 
Ιταλικά), καθώς και στα Αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Ελλάδα-
Ιταλία). 

 Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ θα είναι προσβάσιμη 
από διακριτή ιστοσελίδα, την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, την ιστοσελίδα 
του έργου TRUST κ.λπ., θα φέρει δε τη σήμανση του έργου TRUST και τις λοιπές 
απαιτούμενες σημάνσεις που επιβάλλουν οι κανόνες δημοσιότητας του 
Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 

 Οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης της πλατφόρμας που θα 
αξιοποιηθούν, συνίσταται να είναι ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μη 
δεσμεύουν τον ανάδοχο ή την αναθέτουσα αρχή σε επίπεδο αδειών χρήσης. 

 Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα οφείλει να παρέχει ένα εύχρηστο και κατανοητό 
σημείο διεπαφής (interface), το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε 
δεδομένα και πληροφορίες. Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα πρέπει να βασίζεται σε 
διαδεδομένες σχεδιαστικές αρχές, όπως είναι η γραφική και πολυμεσική διεπαφή 
χρήστη, διαφάνεια, άμεση απόκριση, φιλικότητα, ενώ η πρόσβαση θα πρέπει να 
είναι εφικτή μέσω των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών πλοήγησης στο 
Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari κ.λπ.). 

 Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εφαρμογών και συστημάτων που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση, αλλά και η 
διασύνδεση, όπου απαιτηθεί, με υφιστάμενα συστήματα της αναθέτουσας 
αρχής. 
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 Ως προς τις προδιαγραφές ασφάλειας, πρέπει να διασφαλίζεται η 
αυθεντικοποίηση των χρηστών, η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των 
δεδομένων που βρίσκονται ή διακινούνται στην πλατφόρμα και να υποστηρίζεται 
η δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταβολών και κινήσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί από κάθε χρήστη (διατήρηση log files). 

 H πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί δικαίωμα όλων των χρηστών 
ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους ή της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Για 
αυτό το λόγο, οι υπηρεσίες της πλατφόρμας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές υποστήριξης πρόσβασης σε ΑμεΑ και να 
συμμορφώνονται, ειδικότερα, με το πρότυπο Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2.0). 

 H προσφερόμενη λύση οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικών 
επεκτάσεων, διαμορφώσεων και αναβαθμίσεων, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη 
κάλυψη των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, η πλατφόρμα που 
θα αναπτυχθεί, οφείλει να υιοθετεί τις αρχές της ανοιχτής (open) αρχιτεκτονικής 
που θα βασίζεται σε διεθνή, ανοιχτά πρότυπα, αλλά και της αρθρωτής (modular) 
αρχιτεκτονικής, ώστε να επιτρέπεται η βελτίωση και ομαλή επέκτασή της, χωρίς 
τη διαταραχή της λειτουργίας της. 

 Το ψηφιακό περιεχόμενο για την πλατφόρμα θα παρασχεθεί από όλους τους 
εταίρους του έργου στον ανάδοχο.  

 Η σχεσιακή κοινότητα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που προβλέπεται στο 
πλαίσιο της δράσης 5.1, θα συνδεθεί με την πλατφόρμα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.2.1. Αναφορά λειτουργικών & τεχνικών 
προδιαγραφών πλατφόρμας 

 Π5.2.2. Αναφορά για την αναπτυχθείσα πλατφόρμα 

 Π5.2.3. Αναφορά για την επιμόρφωση των 
διαχειριστών της πλατφόρμας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 31/12/2020 

16. Εγκαθίδρυση σημείου πληροφόρησης (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.3): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην εγκαθίδρυση σημείου 
πληροφόρησης εντός υφιστάμενου πολυσύχναστου διαμετακομιστικού κόμβου στην 
ΠΕ Θεσπρωτίας, με πρωταρχικό στόχο τη διευκόλυνση των τουριστών. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
5 και της συγκεκριμένης δράσης) στον συντονισμό των εταίρων για την εγκαθίδρυση 
των δικών τους σημείων πληροφόρησης, στη διατύπωση ενιαίων προδιαγραφών για 
τα σημεία πληροφόρησης, στην παρακολούθηση και στη συνολική αξιολόγηση της 
δράσης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.3.1. Αναφορά για το σημείο πληροφόρησης στην 
ΠΕ Θεσπρωτίας 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 31/12/2020 

17. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαλείων (εφαρμογών) για την επιλογή διαδρομών με 
πρόσβαση σε μεταφορικούς κόμβους, λειτουργικούς πόλους προστιθέμενης αξίας και 
περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (Πακέτο Εργασίας 5 – Δράση 5.4): 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (ως Συντονιστή εταίρου του ΠΕ 
5 και της συγκεκριμένης δράσης) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προωθητικών 
εργαλείων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν διαδρομές 
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ανάλογα με την πρόσβαση σε μεταφορικούς κόμβους, σε λειτουργικούς πόλους 
προστιθέμενης αξίας και σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π5.4.1. Αναφορά για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προωθητικών εργαλείων 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:   Έως 31/12/2020 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του συμβατικού τιμήματος ανά παραδοτέο 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την αναλυτική οικονομική προσφορά του. 

Ποσά σε Ευρώ (€) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

(σε Ευρώ) 
ΦΠΑ 

(σε Ευρώ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

ΠΕ 1 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

Π1.2.1. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας 
στο σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου 600,00 144,00 744,00 
Π1.2.2. Αναφορά συνεισφοράς της ΠΕ Θεσπρωτίας 
στην αξιολόγηση του έργου 

Π1.3.1. 1η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

2.400,00 576,00 2.976,00 
Π1.3.2. 2η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.3. 3η αναφορά τεχνικής υποστήριξης αναδόχου 

Π1.3.4. 4η και τελική αναφορά τεχνικής υποστήριξης 
αναδόχου 

Π1.4.1. 1η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

2.000,00 480,00 2.480,00 
Π1.4.2. 2η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.3. 3η περιοδική αναφορά ΠΕ Θεσπρωτίας 

Π1.4.4. 4η και τελική περιοδική αναφορά ΠΕ 
Θεσπρωτίας 

Π1.5.1. Αναφορά διοργάνωσης συνάντησης στην 
Ηγουμενίτσα 

2.500,00 600,00 3.100,00 
Π1.5.2. Αναφορά συμμετοχής στις συναντήσεις του 
έργου 

ΠΕ 2 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

Π2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας έργου 
4.000,00 960,00 4.960,00 

Π2.1.2. Εγχειρίδιο ταυτότητας έργου 

Π2.3.1. Αναφορά διοργάνωσης 1ης τοπικής 
εκδήλωσης διάχυσης 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 
Π2.3.2. Αναφορά διοργάνωσης 2ης τοπικής 
εκδήλωσης διάχυσης 

Π2.4.1. Προωθητικό υλικό έργου: 2.500 t-shirts, 
2.500 σακούλες και 500 usb sticks (χωρητικότητας 
τουλάχιστον 500 MB) 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΠΕ 3 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Π3.1.1. Ανάλυση αναγκών και υφιστάμενων 
πρακτικών πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών 
στην ΠΕ Θεσπρωτίας 

2.000,00 480,00 2.480,00 

Π3.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον 
σχεδιασμό βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών σε 
διασυνοριακό επίπεδο 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Π3.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στον 
καθορισμό κοινής πλατφόρμας διασυνοριακής 
συνεργασίας 

3.000,00 720,00 3.720,00 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

(σε Ευρώ) 
ΦΠΑ 

(σε Ευρώ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

ΠΕ 4 13.000,00 3.120,00 16.120,00 

Π4.1.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών-φορέων 
(stakeholders) στη διαχείριση υπηρεσιών 
μεταφορών 4.000,00 960,00 4.960,00 
Π4.1.2. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στη 
συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα για τη 
διαχείριση υπηρεσιών μεταφορών 

Π4.2.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας 
συμφωνία δημοσίου – ιδιωτικού τομέα σε τοπικό 
επίπεδο για τη δημιουργία τουριστικού πακέτου 

6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Π4.3.1. Αναφορά συνεισφοράς ΠΕ Θεσπρωτίας στην 
ανάπτυξη της εφαρμογής 

3.000,00 720,00 3.720,00 

ΠΕ 5 45.500,00 10.920,00 56.420,00 

Π5.1.1. Αναφορά ανάπτυξης της πλατφόρμας 
κοινωνικής δικτύωσης 

5.500,00 1.320,00 6.820,00 

Π5.2.1. Αναφορά λειτουργικών & τεχνικών 
προδιαγραφών πλατφόρμας 

25.000,00 6.000,00 31.000,00 Π5.2.2. Αναφορά για την αναπτυχθείσα πλατφόρμα 

Π5.2.3. Αναφορά για την επιμόρφωση των 
διαχειριστών της πλατφόρμας 

Π5.3.1. Αναφορά για το σημείο πληροφόρησης στην 
ΠΕ Θεσπρωτίας 

3.000,00 720,00 3.720,00 

Π5.4.1. Αναφορά για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προωθητικών εργαλείων 

12.000,00 2.880,00 14.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ 97.000,00 23.280,00 120.280,00 
 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) 

αντίτυπα.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Λογοθέτης Θωμάς 

 

Σκούρα Ευτυχία 

 

Δρίζης Δημήτριος 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1787/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, 
στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση 
εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)»του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20105/14-10-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2563/14-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να 
παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 20105/14-10-2020 εισήγησης 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 06-10-2020. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στις 15 Οκτωβρίου 2020 (με μέσο 
μετάβασης, Κρατικό Αυτοκίνητο (ΚΗΙ 9208), καθώς και τη δαπάνη ποσού 20,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης αυτού και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. 
έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1788/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 55ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής εθνικού – επαρχιακού 
δικτύου καθώς και ρέματος στην περιοχή Παραποτάμου – Ρίζιανης – Νεράιδας Δήμων 
Ηγουμενίτσας και Σουλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, 
για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20074/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2557/14-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ως ο συνημμένος πίνακας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για το 
παρακάτω υποέργο, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α απόφασης ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό 

τάφρων υδροσυλλογής εθνικού – 

επαρχιακού δικτύου καθώς και ρέματος 

στην περιοχή Παραποτάμου – Ρίζιανης – 

Νεράιδας Δήμων Ηγουμενίτσας και 

Σουλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

139408/4559/ 

07-10-2020 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2014ΕΠ53000004 

«Αποκατάσταση – καθαρισμός 

αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 2014-

2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016) 

24.800,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.800,00 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1790/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στα όρια των Γιτάνων και αποκατάσταση 
προσβάσεων κτηνοτρόφων στην περιοχή Κεστρίνης (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12974/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2511/08-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

6. Την υπ’ αριθ.  138219/4528   από   06-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στα όρια των Γιτάνων και αποκατάσταση προσβάσεων 

κτηνοτρόφων στην περιοχή Κεστρίνης    (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  06-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  του Καλπακιώτικου 

ποταμού στο ύψος των Γιτάνων, από φερτά υλικά, προσχώσεις, πεσμένα πλατάνια και βλάστηση που έχει 

αναπτυχθεί, προκειμένου να προστατευτούν τα βάθρα των δύο γεφυρών και οι παρακείμενες ιδιοκτησίες από 

την υπερχείλιση του ποταμού. Επίσης αφορά την αποκατάσταση των προσβάσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες 

της Κεστρίνης με τα ανωτέρω υλικά αλλά και με υλικά επί τόπου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός και διευθέτηση 

ρέματος στα όρια των Γιτάνων και αποκατάσταση προσβάσεων   κτηνοτρόφων στην περιοχή Κεστρίνης 

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και διευθέτηση ρέματος στα όρια των 
Γιτάνων και αποκατάσταση προσβάσεων   κτηνοτρόφων στην περιοχή Κεστρίνης (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 06-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
καθαρισμού φερτών υλικών, προσχώσεων, πεσμένων πλατάνων και βλάστησης που έχει αναπτυχθεί, 
ώστε να προστατευτούν τα βάθρα των δύο γεφυρών και οι παρακείμενες ιδιοκτησίες από την υπερχείλιση 
του Καλπακιώτικου ποταμού, καθώς επίσης και εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων σε κτηνοτροφικές 
μονάδες της Κεστρίνης, με τα ανωτέρω υλικά αλλά και με υλικά επί τόπου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1791/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 24/1635/24-09-2020 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. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης 
περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4161/10-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 1258/29-01-2020 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού και 
βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/41/07-
04-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-
11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4791/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2475/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 06-10-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7353-eba-
2020-10-06) ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση 
Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού 
Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 25η Νοεμβρίου 2020, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής 
οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ83000001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών 
εξαιτίας των ακραίων  καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 
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στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 06-10-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7353-eba-2020-
10-06), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Μιράντα Νούτση, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Αρταίων, ως Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Καμπέρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας  

3. Άγγελος Σακκάς,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Αρταίων   

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Αντωνία Κακκαβά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Αρταίων, ως αναπληρώτρια  Προέδρου   

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου 

3. Ανδρέας Σταύρακας, Λοιποί ΤΕ, Δήμος Πρέβεζας 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1792/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4954/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2538/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθ.πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης (54.000,00 €) σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2012ΕΠ03000012  “Έργα Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου”, (Υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) του οικονομικού έτους 2020 και καταχωρήθηκε 

με α/α 647 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ 

Πρέβεζας και  την  με αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης (18.000,00 €) σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με  κωδικό 00.6737.002 του Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου 

Πρέβεζας και καταχωρήθηκε με α/α 484 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Πρέβεζας  με ΑΑ Βεβ:533. 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για 

την ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας. 

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/ Περιφερειακής 

Ενότητας  Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του υποέργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ.  

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

στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και   

 Τον ορισμό   

α)  του κ.  Νικόλαου Κατσάνου, υπάλληλου της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την Περιφέρεια 

Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  αναπληρούμενη από την  

κ. Ελένη Βασιλειάδου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας ,  

β) του κ. Πέτρου Βρέλλη, υπάλληλου της  Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος από την κ. 

Ουρανία Κονταράτου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας …». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) Η υπ’  αριθ.  494/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ:6ΘΧ3ΩΞΧ-ΕΚΟ), β) η με αριθ.πρωτ. 
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243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, γ) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και δ) η με 
αριθ.πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με 
ΦΠΑ  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 4954/13-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Σχέδιο. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 54.000,00 €), βάσει της αριθ.πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας 
(για ποσό 18.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας: α)  τον κ. Νικόλαο Κατσάνο, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη 
Βασιλειάδου και β) τον κ. Πέτρο Βρέλλη, με αναπληρώτρια την κ. Ουρανία Κονταράτου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1793/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», 
προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4639/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2553/13-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθ. 92835/3420/15-07-2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (46.500,00 €) σε βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9779.01.004.01 του οικονομικού έτους 2020 στα 

πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από αδιάθετα υπόλοιπα ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας, του  

έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας» και την με αρ. 4649/Α312-

22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πάργας, αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (13.000,00 €) για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 

τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας» ,σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-

6737.004 του Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Πάργας. 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται 

προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν οι ήδη διανοιγμένοι και διαμορφωμένοι Δημοτικοί δρόμοι ,που 

συμβάλλουν στην 4η Επ. Οδό Καναλάκι –Τζάρα,  για την βελτίωση των συνθηκών απρόσκοπτης διέλευσης 

των οχημάτων στις επιχειρήσεις και στις αγροτικές και λοιπές δραστηριότητες  στην  Δημοτική Ενότητα 

Καναλλακίου , σε τμήματα δρόμων πλέον των 800 μ.  

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/ Περιφερειακής 

Ενότητας  Πρέβεζας και δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 

τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό   

α)  της κ.  Ουρανία Κονταράτου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την Περιφέρεια 

Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  αναπληρούμενη από την  

κ. Σοφία Παπαγεωργίου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας ,  

β) του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμπόκη, υπάλληλο της  Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος 

από την κ. Γλυκερία Βαγγελάκη, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας …». 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) Η αριθ. 92835/3420/15-07-2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης β) αρ. 4649/Α312-22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης γ) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και δ) η υπ’  αριθ.  
206/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ και των 
όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. πρωτ. 
4639/13-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Σχέδιο. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.004.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 46.500,00 €) βάσει της αριθ.πρωτ. 92835/3420/15-07-2020 (ΑΔΑ:6ΕΗΡ7Λ9-Χ6Δ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και 
τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας 
(για ποσό 13.000,00 €) βάσει της αρ. πρωτ. 4649/Α312-22/5/2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΟΩΞ0-ΒΧΑ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) την κ. Ουρανία Κονταράτου με αναπληρώτρια την κ. Σοφία 
Παπαγεωργίου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιμπόκη, με αναπληρώτρια την κ. Γλυκερία 
Βαγγελάκη. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1794/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού δικτύου 
στην περιοχή Γαλατά 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12976/06-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2513/08-
10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

6. Την υπ’ αριθ.  138233/4531  από  06-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης 

κατά μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζα». 

7. Την από  06-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση  τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζας, όπου 

λόγω της ολίσθησης του ανάντι πρανούς, υπάρχει κίνδυνος κατά την διέλευσης των οχημάτων. Απαιτείται 

ανακατασκευή τοίχου, σταθεροποίηση των πρανών και αποκατάσταση του οδοστρώματος κυκλοφορίας, 

προκείμενου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των κινούμενων οχημάτων.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών 

αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζας», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ 

(με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, λόγω εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα 
μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών 
αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζας», 
βάσει της από 06-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην 
προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης, όπου λόγω της ολίσθησης του ανάντι 
πρανούς κατά μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή Γαλατά Πρέβεζας υπάρχει κίνδυνος κατά την 
διέλευση των κινούμενων οχημάτων και ως εκ τούτου χρήζει άμεσης αντιμετώπισης η ανακατασκευή 
αυτών, η σταθεροποίηση των πρανών και η αποκατάσταση του οδοστρώματος κυκλοφορίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1795/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 62ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Γέφυρας Καλογήρου στην περιοχή του 
πρώην Δήμου Λούρου (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13314/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2545/13-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη  

1.  Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η Ε.Ο. Πρέβεζα – Γέφυρας 

Καλογήρου προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της οδού,  ώστε τα όμβρια να καταλήγουν μέσω 

αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην διέρχονται ανεξέλεγκτα στο κατάστρωμα της 

ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. Ο καθαρισμός των ερεισμάτων προέχει να ξεκινήσει από την 

περιοχή του πρώην δήμου Λούρου, όπου όντας μια κατοικημένη περιοχή, τα σκουπίδια που έχουν συσσωρευτεί 

εμποδίζουν τη ασφαλή απομάκρυνση του νερού.  

2. Την  με  αριθμ. : 142884/4657/13-10-2020  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 ερεισμάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου στην 

περιοχή του πρώην δήμου Λούρου (παροχή υπηρεσιών)».   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός ερεισμάτων επί της 

Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου στην περιοχή του πρώην δήμου Λούρου (παροχή υπηρεσιών)» του 

έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας 
– Γέφυρας Καλογήρου στην περιοχή του πρώην Δήμου Λούρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή, με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η 
Ε.Ο. Πρέβεζα – Γέφυρας Καλογήρου, προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της οδού, ώστε 
τα όμβρια να καταλήγουν μέσω αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην διέρχονται 
ανεξέλεγκτα στο κατάστρωμά της, ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος, ενώ ο καθαρισμός 
των ερεισμάτων προέχει να ξεκινήσει από την περιοχή του πρώην Δήμου Λούρου, όπου όντας μια 
κατοικημένη περιοχή, τα σκουπίδια που έχουν συσσωρευτεί εμποδίζουν τη ασφαλή απομάκρυνση του 
νερού.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1796/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 63ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής ξερών πλατάνων στον ποταμό Λούρο προσβεβλημένων από την 
ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10978/09-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2559/14-10-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

  «…Παίρνοντας υπόψη  

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις  συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής Κουκλεσίου, ότι η 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που 

βρίσκονται  εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου και συγκεκριμένα στην περιοχή από την περιοχή Ζήτα-

Πλατανάκια έως το Κουκλέσι τα οποία λόγω της ασθένειας είναι ξερά και για να προλάβουμε  την πτώση 

αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων πλατάνων εκατέρωθεν 

του ποταμού ώστε να προλάβουμε τυχόν πλημμύρες και καταστροφές, σε μονάδες ψαριών σε καλλιέργειες σε 

αποθήκες κλπ ,προέβη στην κοπή αρκετών ατόμων πλατάνων ,επειδή όμως χρειάζεται η κοπή και άλλων 

πλατάνων  με την εργολαβία αυτή θα καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά 

πλατάνια.  

2. Την  με  αριθμ. : 115578/3771/31-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων  του Έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Αποπεράτωση κοπής  

ξερών πλατάνων στον ποταμό Λούρο προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους 

(παροχή υπηρεσιών)»                                        

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Αποπεράτωση κοπής  ξερών 

πλατάνων στον ποταμό Λούρο προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους (παροχή 

υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) ..…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής  ξερών πλατάνων στον 
ποταμό Λούρο προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η αποπεράτωση της κοπής, απομάκρυνσης και καύσης 
των ξερών, προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, δέντρων πλατάνων, 
εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου και συγκεκριμένα στην περιοχή από την περιοχή Ζήτα-Πλατανάκια έως 
το Κουκλέσι για την πρόληψη πτώσης αυτών στο ποτάμι, καθώς επίσης και για την πρόληψη τυχόν 
πλημμυρών και καταστροφών σε μονάδες ψαριών, καλλιέργειες, αποθήκες κ.λ.π. και για να καθαρίσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο τμήμα του ποταμού από τα ξερά πλατάνια 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1797/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 64ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/29-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής), ΙΙ/05-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/06-10-
2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, 
πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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-

http://www.php.gov.gr/
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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. Τις αριθμ. Α/Α:1799/119445/4427/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΨΑΖ7Λ9-Γ0Ω) και 
Α/Α:1800/119443/4426/04.09.2020 (ΑΔΑ: 69Η47Λ9-ΩΝΥ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2020 (ποσό € 
3.000,00 στον ΕΦ/ΚΑΕ 072.1713 και ποσό € 71.500,00 στον ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723 αντίστοιχα), οι οποίες 
καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με α/α 1858 και 1859 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 23/1525/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού 
και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», 
συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έτους 2020 (Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1713: 
"Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων" & ΚΑΕ 1723: 
"Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών") και Β) Συγκροτήθηκε η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5059/12-10-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2529/12-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με την οποία 
εισηγείται την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών Ι/29.09.2020, ΙΙ/05.10.2020 & ΙΙΙ/06.10.2020 της 
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέματι 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 
126314/4619/16.09.2020 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/29-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής), ΙΙ/05-10-
2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/06-10-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του έργου 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, 
πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 126314/4619/16-09-2020 διακήρυξη, 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με τα οποία:  
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Α. Πρακτικό Ι/29-09-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, έλεγχο 
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι 
των εταιρειών: α) «BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.» και β) «COSMOS Business Systems Συστήματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών A.E.B.E.», για το Τμήμα 2: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων και λοιπών υλικών» της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι και οι δύο 
προσφορές, πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

Επιπλέον, διαπίστωσε ότι για το Τμήμα 1: «Προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» της 
διακήρυξης, δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 

Β. Πρακτικό ΙΙ/05-10-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών των διαγωνιζομένων και αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών, 
διαπίστωσε ότι και οι δύο πληρούν τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Γ. Πρακτικό ΙΙΙ/06-10-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, 
έλεγχο, καταγραφή και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων: α) «BYTE 
Computer Α.Β.Ε.Ε.» και β) «COSMOS Business Systems Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
A.E.B.E.», που έγιναν αποδεκτοί κατά τα προηγούμενα στάδια ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, έκανε αποδεκτές και τις δύο προσφορές, καθώς τα οικονομικά 
στοιχεία τους είναι πλήρη και εντός του καθορισμένου από τη διακήρυξη προϋπολογισμού, και ομόφωνα 
γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.», η οποία 
υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά, ποσού 65.625,76 € με ΦΠΑ, για το Τμήμα 2 της διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά Ι/29-09-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής), ΙΙ/05-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) και ΙΙΙ/06-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων 
και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
νομού Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
126314/4619/16-09-2020 διακήρυξη, 

Ι. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα 2: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων και λοιπών υλικών» της διακήρυξης, η εταιρεία «BYTE Computer 
Α.Β.Ε.Ε.», την οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και 
η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και υπέβαλε την οικονομικότερη 
προσφορά, ποσού 65.625,76 € με ΦΠΑ. 

ΙΙ. Κηρύσσεται άγονος ο ανωτέρω συνοπτικός διαγωνισμός, για το Τμήμα 1: «Προμήθεια 2 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» της αρ. πρωτ. 126314/4619/16-09-2020 διακήρυξης, για το οποίο δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, 

εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού 
ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας" 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ, το φυσικό αντικείμενό του συνίσταται στα παρακάτω 2 τμήματα: 

τμήμα 1: προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
τμήμα 2: προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων 

και λοιπών υλικών. 
 

Σε συνέχεια της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού υποβλήθηκαν οι παρακάτω 
προσφορές: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Τμήματα της διακήρυξης που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά 

1 BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.  τμήμα 2 

2 
COSMOS Business Systems Συστήματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών A.E.B.E. 

τμήμα 2 

 

Η επιτροπή του διαγωνισμού αφού μελέτησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και των δύο 
προσφερόντων διαπίστωσε ότι: 

1. Και οι δύο προσφορές αφορούν μόνο το τμήμα 2 του διαγωνισμού , δηλαδή για το 

τμήμα 1 δεν υποβλήθηκαν προσφορές, 

2. πληρούν τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Ακόμη, η επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε στην επόμενη συνεδρίασή της, η οποία 
ορίσθηκε για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, στις 9:00 π.μ., να μελετηθούν οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προσφερομένων υλικών, όπως αυτά περιγράφονται στις δύο 
υποβληθείσες προσφορές. 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται κι υπογράφεται σε 3 αντίτυπα. 
 

Πρέβεζα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
-Η Επιτροπή Διαγωνισμού- 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Αλέξανδρος Γέροντας 

Τα μέλη 
 
 
 

Μιχαήλ Κοτσαρίνης  
 
 
 

Ευαγγελία Παππά 
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2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, 

εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού 
ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας" 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ, το φυσικό αντικείμενό του συνίσταται στα παρακάτω 2 τμήματα: 

τμήμα 1: προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
τμήμα 2: προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων 

και λοιπών υλικών. 
 

Σε συνέχεια της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού υποβλήθηκαν οι παρακάτω 
προσφορές: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Τμήματα της διακήρυξης που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά  

1 BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.  τμήμα 2 

2 
COSMOS Business Systems Συστήματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών A.E.B.E. 

τμήμα 2 

 

Η επιτροπή του διαγωνισμού αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών και 
των δύο προσφερόντων διαπίστωσε ότι και οι 2 προσφορές πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Ακόμη, η επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε στην επόμενη συνεδρίασή της, η οποία 
ορίσθηκε για την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, στις 9:00 π.μ., να γίνει η αποσφράγιση των 
φακέλων, οι οποίοι περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται κι υπογράφεται σε 3 αντίτυπα. 
 

Πρέβεζα, 5 Οκτωβρίου 2020 
-Η Επιτροπή Διαγωνισμού- 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Αλέξανδρος Γέροντας 

Τα μέλη 
 
 
 

Μιχαήλ Κοτσαρίνης  
 
 
 

Ευαγγελία Παππά 
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3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, 

εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού 
ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας" 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ, το φυσικό αντικείμενό του συνίσταται στα παρακάτω 2 τμήματα: 

τμήμα 1: προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
τμήμα 2: προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων 

και λοιπών υλικών. 
Σε συνέχεια της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού υποβλήθηκαν οι παρακάτω 
προσφορές: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Τμήματα της προκήρυξης που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά 

1 BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.  τμήμα 2 

2 
COSMOS Business Systems Συστήματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών A.E.B.E. 

τμήμα 2 

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της, η επιτροπή του διαγωνισμού, αφού μελέτησε τα 
δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών και των προσφερόντων, 
διαπίστωσε ότι και οι 2 προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω 
διαγωνισμού. 

Στην παρούσα συνεδρίαση η επιτροπή του διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
φακέλων, οι οποίοι περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Η τιμή για κάθε 
προσφορά φαίνεται παρακάτω: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Τιμή προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς 
(με ΦΠΑ) 

1 BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.  52.924,00 € 65.625,76 € 

2 
COSMOS Business Systems Συστήματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
A.E.B.E. 

56.080,44 € 69.539,75 € 

Η επιτροπή του διαγωνισμού αποδέχεται τα οικονομικά στοιχεία και των 2 προσφορών, 
καθώς είναι πλήρη και εντός του καθορισμένου από τη διακήρυξη προϋπολογισμού. Επίσης, 
όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η οικονομικότερη προσφορά είναι της εταιρείας 
BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.. Επομένως, η επιτροπή του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την 
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία BYTE Computer Α.Β.Ε.Ε.. 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται κι υπογράφεται σε 3 αντίτυπα. 
Πρέβεζα, 6 Οκτωβρίου 2020 
-Η Επιτροπή Διαγωνισμού- 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Αλέξανδρος Γέροντας 

Τα μέλη 
 
 

Μιχαήλ Κοτσαρίνης  
 
 

Ευαγγελία Παππά 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1798/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 65ο 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4989/09-10-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2524/09-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. To αριθμ. 1662/05-10-2020  τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πρέβεζας 

(πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 139526/4989/6-10-2020), με το οποίο αιτείται την 

προμήθεια 6 κλειδαριών για ξύλινες πόρτες για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Δημ. Υγείας Τμήμα 

Περιβ. Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου). 

8. Η από 07/10/20 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την  Ανάθεση προμήθειας 6 κλειδαριών για ξύλινες πόρτες για τις ανάγκες 

λειτουργίας της Δ/νσης Δημ. Υγείας Τμήμα Περιβ. Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου. 

9. Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020 

Εισηγούμαστε 

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. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5084/13-10-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2548/13-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

15. Το Αρ. πρωτ. 113970/2542/26-8-20 Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμ. 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας για την Εργασίες επισκευής συντήρησης και 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας Ricoh MP 3555SP. 

16. Την από  12-10-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την Εργασίες επισκευής συντήρησης και Προμήθεια ανταλλακτικών για την 

επισκευή ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας. 

17. Την από  12 -10-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών για την Ανάθεση προμήθειας διαχωριστικών πάνελ για όλες τις υπηρεσίες της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

18. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020 

Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
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ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω 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. …». 

8. 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 προμηθειών και 
υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

Ε.Φ. 072/  

Κ.Α.Ε. 

1 
Ανάθεση προμήθειας έξι (6) κλειδαριών για ξύλινες πόρτες  για τις ανάγκες 

της Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας 
47,00 1699.01 

2 
Ανάθεση προμήθειας διαχωριστικών πάνελ για όλες τις υπηρεσίες της Π.Ε. 

Πρέβεζας 
8.122,80 1699.01 

3 
Εργασίες επισκευής συντήρησης ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας Ricoh MP 

3555SP 
90,00 0869.01 

4 
Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ψηφιακής φωτοτυπικής 

μονάδας Ricoh MP 3555SP 
100,00 1329.01 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1799/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 66ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
εκτέλεση της αρ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 

http://www.php.gov.gr/
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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 αριθμ. 34/2722/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 
κατά της υπ’ αριθμ. 221α/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με την 
οποία έγινε δεκτή η από 10-9-2015 αγωγή της Μαρίας Σταμουλάκη - Καπλάνη του Γεωργίου, 
δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και 
υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει στην ενάγουσα δικηγόρο, νομική 
σύμβουλο της Π.Ε. Πρέβεζας το συνολικό ποσό των 29.498,16 € με το νόμιμο τόκο από την 
επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και δικαστική 
δαπάνη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 734/07-11-2019 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας και της Νομικής Συμβούλου, κας Ευαγγελίας Βλάχου. Επίσης 
εγκρίθηκε η παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της 
έφεσης και η τμηματική καταβολή σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, του 
επιδικασθέντος στη νομική σύμβουλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Μαρία Σταμουλάκη - Καπλάνη του 
Γεωργίου, ποσού των 29.498,16 € (κεφάλαιο), βάσει και της από 6-11-2019 υπεύθυνης 
δήλωσης παραίτησής της από τόκους υπερημερίας και δικαστική δαπάνη. 

7. Την αριθμ. 25/1730/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, βάσει της σχετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και της δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κ. Σόνιας Φάτσιου η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της 
ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Πρέβεζας, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με 2η επίδοση, την 21-09-2020 και βάσει της 
οποίας, η Περιφέρεια Ηπείρου υποχρεούται όπως καταβάλλει, το ποσό των 29.498,16 € 
ατόκως, στην Μαρία Σταμουλάκη - Καπλάνη του Γεωργίου, Δικηγόρο με έμμισθη εντολή της 
Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5082/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2547/13-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε (πρόσθεση εδαφίων) με το άρθρο 20 

του ν. 3301/2004 και με την υποπαραγράφο Γ6 «Έκδοση εκτελεστού τίτλου», του άρθρου πρώτου του ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/2014).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 3 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), σύμφωνα με το οποίο η απόφαση 

για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αρ. πρωτ. 2101/11-05-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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8. Την αρ. 221α/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, η οποία αναγνωρίζει ότι 

η Περιφέρεια Ηπείρου είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στην Μαρία Σταμουλάκη-  Καπλάνη, δικηγόρο 

με έμμισθη εντολή της Π.Ε. Πρέβεζας, το ποσό των 29.498,16 ευρώ, για το διάστημα από 1-11-2011 έως 

31-8-2015 , το οποίο αναλογεί στο βασικό μισθό του βαθμού Α'  και χρονοεπίδομα 2%  για κάθε 2 έτη 

δικηγορίας. Η  προαναφερόμενη απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.  

9. Την αρ. 138/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας , η οποία εκδόθηκε βάσει 

της ως άνω τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας  και με την 

οποία διατάσσεται η Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει το ποσό των 29.498,16 ευρώ στην ανωτέρω, με 

έμμισθη εντολή, δικηγόροι της Π. Ε. Πρέβεζας.. 

10.  Την αρ. 25/1730/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα 

με την οποία εγκρίνεται η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της αρ. 138/2020 διαταγής 

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 29.498,16 ευρώ για την πληρωμή, στη 

Μαρία Σταμουλάκη - Καπλάνη του Γεωργίου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Π. Ε. Πρέβεζας, ισόποσης 

δαπάνης σε εκτέλεση της αρ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, ως 

ακολούθως .. (ΠΙΝΑΚΑΣ). 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 

2020. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, συνολικού ποσού € 
29.498,16 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0892, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2020, για την πληρωμή, στη Μαρία Σταμουλάκη - Καπλάνη του 
Γεωργίου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Π. Ε. Πρέβεζας, ισόποσης δαπάνης σε εκτέλεση της 
υπ’ αριθμ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και βάσει 
της αριθμ. 25/1730/06-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ              

ΜΕ 

Φ.Π.Α.  

ΕΙΔΙΚΟΣ  

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 
Εκτέλεση της αρ. αρ. 138/2020 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας 
29.498,16 072 0892 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1802/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9642/15-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
2599/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, εισηγητική έκθεση για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020, με 
επισυναπτόμενους τους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων, καθώς και την 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
προηγούμενου (Β’) τριμήνου έτους 2020. 

Με την ως άνω εισηγητική έκθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν. 
3852/2010, της αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί 
καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του 
Π.Δ. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016 και του άρθρου 40 του Ν. 4257/2014, υποβάλλεται η 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου 
για το Γ’ τρίμηνο του έτους 2020, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα των 
υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις 
Περιφέρειες, και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
εσόδων-εξόδων, και με τις σχετικές παρατηρήσεις. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της 
έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020, όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Παππάς Δημήτριος 
(Τάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη 
συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2020, ως η εισηγητική έκθεση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο μέρος αυτής, και  

 Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, συνοδευόμενη από την έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
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προηγούμενου (Β’) τριμήνου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Δεν αμφισβητούμε την ορθότητα των οικονομικών 
στοιχείων και την έκθεση των αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκαν από τις Οικονομικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, τοποθετούμαστε όμως αρνητικά, διότι είναι απόρροια 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας τον οποίο ουδέποτε υπερψηφίσαμε».  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση 

Τηλέφωνο:2651364226 

email:n.tsaraousi@php.gov.gr 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

 Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 

 Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» 

(ΦΕΚ 2007/Β), 

 Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016, 

 Του άρθρου 40 του ν.4257/14, 

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 

για το Γ΄ τρίμηνο του 2020. 

 Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ   

Περίοδος 1/01/2020 έως 30/09/2020 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

130.109.068,82 75.479.669,36 58,01 75.479.669,36 58,01 100 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

Περίοδος 1/01/2020  έως 30/09/2020 

Πρ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέν

τα 

% Ενταλθέντα Πληρωθέντ

α 

% % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

171.994.361,7

8 

151.380.427,8

7 

88,0

1 

72.715.612,04 42,28 71.124.418,37 71.050.390,

49 

41,31 97,71 

Γενικά επί των όρων της έκθεσης: 

ΕΣΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου  με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 30 /09 / 2020. 

 Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια 

Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2020 

έως 30/09 /2020, 

 Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών  εσόδων τα οποία έχουν 

γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 

ΕΞΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,  

 Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 30/09 /2020. 

 Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις 

οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα 

δικαιολογητικά στην υπηρεσία, 
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 Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 

ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 

 Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι 

Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει επιταγή ή έχουν προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή έως 30/09 /2020. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

 

Κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2020 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται 

σε ποσοστό 58,01% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Αναλυτικά: 

 Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Γ΄ τρίμηνο δεν υπήρξε επιχορήγηση για τα 

λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, για Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα, για λειτουργικές 

δαπάνες εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου ,  για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Adrion, Elena, Sumport κ.λπ.). 

Υπήρξε επιχορήγηση μόνο για τα πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων Α΄εξαμήνου 2019. 

 Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματαα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα 

λειτουργικά , την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, κατανομή 

για δαπάνες δακοκτονίας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιχορήγηση από ΚΑΠ για  Μεταφορά Μαθητών 

πιστώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ δεν υπήρξε καθόλου επιχορήγηση από ΚΑΠ για Επενδύσεις. 

 Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού 

καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Γ΄ τρίμηνο έχει 

ανά κατηγορία ως εξής:  

1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων 

Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων  των Δ/νσεων Μεταφορών. Το 

προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.755.000,00€ και η 

είσπραξη στο Γ΄ τρίμηνο σε 1.276.979,02€. 

2. 3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι 

κεφαλαίων, μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών κ.λπ.). Στο Γ΄ τρίμηνο  έχει πιστωθεί 

το σύνολο των τόκων Α΄ εξαμήνου ενώ δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας  είσπραξης των   εσόδων 

από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (προϋπολογιζόμενο 

ποσό 100.000,00€) η οποία θα δρομολογηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που 

επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης 

των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα  Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Γ΄ 

τρίμηνο (118.896,22€) είναι υπερδιπλάσια του προϋπολογιζόμενου ποσού (52.414,00€).  

4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο 

Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 52.484,00€ και η είσπραξη στο Γ΄ τρίμηνο σε 36.257,06€. Η εκτέλεση 

του Προϋπολογισμού είναι  ικανοποιητική τηρουμένων των ποσοτικών και χρονικών αναλογιών 

καθώς πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση. 

5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (5.000.000,00) αφορά 

την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και από το σύνολο των 

εσόδων που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση 

μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) κατά το Γ΄ τρίμηνο (3.665.700,40€) έχει αποδοθεί ποσό 3.285.406,63€. Η 

απόδοση του υπολειπόμενου ποσού έγινε αρχές Οκτωβρίου. 

6. 6000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά 

όπως έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. 

Υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση των τελών των λαϊκών αγορών. 

 Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, 

ΣΑΕ 071, ΣΑΕ 0822, ΣΑΜ 581 και  Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου   

είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη 

της  Διευθύντριας του ΠΤΑΗ. 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά το Γ΄ τρίμηνο του 

2020  ανέρχεται σε ποσοστό 41,31% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Ειδικά για τις κατηγορίες 

δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει μεγάλο ποσοστό 

δεσμεύσεων ως προς τον προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ.: 

80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, 

διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από 

την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η 

προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.» 

Αναλυτικά: 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-195- 
 

 Στην κατηγορία 0000 (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 78,94% του προϋπολογισμού εξόδων 

καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον 

στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- 

για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των 

πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές 

διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός κ.λπ.). 

 Στην κατηγορία 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) ισχύουν επίσης τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή υπάρχουν 

κατηγορίες δαπανών οι οποίες ενισχύονται προϋπολογιστικά στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 

πανδημίας  covid-19, όπως οι ακόλουθοι ΚΑΕ: 1219(προμήθεια υγειονομικού υλικού), 1231(προμήθεια 

ειδών καθαριότητας) κ.λπ. 

 Στην κατηγορία 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών 

κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί σε αναλογία με την έλλειψη της εισροής εσόδων. 

Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές της Περιφέρειας 

για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών-η παροχή του οποίου πλέον γίνεται από τους δήμους-γεγονός 

που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα ποσά. 

 Στην κατηγορία 3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) ανήκει α)η δαπάνη 

της απόδοσης των εσόδων από τους υπόχρεους φορείς για την λειτουργία της μονάδας Α.Σ.Α. που όπως 

αναφέρεται και στην αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων η απόδοσή της γίνεται κανονικά και β) η δαπάνη 

για τα μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών για τα οποία δεν έχει ακόμη γίνει η έναρξη της 

διαδικασίας όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου. 

 Στην κατηγορία 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), ανήκουν οι δαπάνες πολιτικής 

προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών οι οποίες έχουν ενισχυθεί προϋπολογιστικά στα πλαίσια 

αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και  οι δαπάνες αποζημίωσης των 

γεωπόνων και των κτηνιάτρων (Φυτοϋγειονομικού τέλη και πρόσθετα τέλη) για τις οποίες στα πλαίσια των 

διατάξεων του π.δ. 80/2016 θα πρέπει να προηγούνται οι δεσμεύσεις της πραγματοποίησης της δαπάνης 

αλλά η εισροή των εσόδων (ως ανταποδοτικά) εμφανίζουν μεγάλη καθυστέρηση. 

 Κατηγορία 6000 (Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού 

δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά. 

 Στην κατηγορία 7000 (Απαλλοτριώσεις, αγορές ανεγέρσεις) έχει κατανεμηθεί  ίδιο έσοδο της ΠΕ Άρτας 

από μίσθωμα παραχώρησης αγροτικής έκτασης. 

 Στην κατηγορία 9000 (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του  

ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 94% 

καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον 

οι δαπάνες των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό 

πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Για τις  πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ 

(38.485.085,79€), οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων.  

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και 

τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, στα χρονικά 

πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών και στον διαφορετικό ρυθμό εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού ανά ΠΕ.  

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω καθώς και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και 

αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, η εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του  2020   ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό 

κατάρτισής του.  

 

 

      Ιωάννινα  15  / 10  / 2020 

Συνημμένα                                                                        Ο Περιφερειάρχης 

Έκθεση Β΄ Τριμήνου 2020 

 

                                                                                       Καχριμάνης Αλέξανδρος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ      

        

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

     Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0000 Επιχορηγήσεις 1.071.369,59 32.276,52 3,01% 32.276,52 3,01% 100,00 

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.631.000,00 24.232.154,68 59,64% 24.232.154,68 59,64% 100,00 

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 250.401,78 184.904,95 73,84% 184.904,95 73,84% 100,00 

4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα 52.414,00 118.896,22 226,84% 118.896,22 226,84% 100,00 

5000 Λοιπά έσοδα 5.082.684,00 3.701.957,46 72,83% 3.701.957,46 72,83% 100,00 

6000 Έκτακτα έσοδα 122.000,00 56.863,35 46,61% 56.863,35 46,61% 100,00 

7000 Έσοδα από Δάνεια             

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη             

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 82.899.199,45 47.152.616,18 56,88% 47.152.616,18 56,88% 100,00 

  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 45.000.000,00 38.485.085,79 85,52% 38.485.085,79 85,52% 100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 130.109.068,82 75.479.669,36 58,01% 75.479.669,36 58,01% 100,00 

        

     Ιωάννινα  15  / 10  / 2020 
      

        

     ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

  

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7



-197- 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ          

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &          

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ         

           

           

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

           

       Περίοδος 1/1/2020 έως 30/09/2020   

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 46.709.231,04 36.874.090,44 78,94% 22.282.456,83 47,70% 21.717.184,11 21.654.188,02 46,36% 97,18% 

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.478.258,25 1.367.915,21 55,20% 565.122,76 22,80% 550.644,76 540.212,97 21,80% 95,59% 

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 369.596,13 12.000,00 3,25% 12.000,00 3,25% 12.000,00 12.000,00 3,25% 0,00% 

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα  5.869.442,89 5.270.851,99 89,80% 3.711.700,42 63,24% 3.291.599,63 3.291.599,63 56,08% 88,68% 

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 2.981.433,12 1.076.225,77 36,10% 469.089,94 15,73% 461.640,87 461.040,87 15,46% 98,28% 

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 190.000,00 100,00% 131.329,55 69,12% 131.329,55 131.329,55 69,12% 100,00% 

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. 3.911,78 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 113.392.488,57 106.589.344,46 94,00% 45.543.912,54 40,16% 44.960.019,45 44.960.019,45 39,65% 98,72% 

  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00% 38.485.085,79 85,52% 38.485.085,79 38.485.085,79 85,52% 100,00% 

  ΣΥΝΟΛΟ: 171.994.361,78 151.380.427,87 88,01% 72.715.612,04 42,28% 71.124.418,37 71.050.390,49 41,31% 97,71% 

           

           

        Ιωάννινα    15   /  10  /  2020 
           

        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
           

           

           

        ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &        

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ      

        

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

     Περίοδος 1/1/2020 έως 30/06/2020 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

    1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0000 Επιχορηγήσεις 616.069,68 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 40.631.000,00 15.801.672,05 38,89% 15.801.672,05 38,89% 100,00 

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 250.401,78 62.890,91 25,12% 62.890,91 25,12% 100,00 

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 52.414,00 27.158,28 51,81% 27.158,28 51,81% 100,00 

5000 Λοιπά έσοδα 5.082.684,00 2.505.570,15 49,30% 2.505.570,15 49,30% 100,00 

6000 Έκτακτα έσοδα 122.000,00 42.794,17 35,08% 42.794,17 35,08% 100,00 

7000 Έσοδα από Δάνεια             

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη             

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 82.438.209,46 30.103.023,03 36,52% 30.103.023,03 36,52% 100,00 

  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 45.000.000,00 21.610.404,76 48,02% 21.610.404,76 48,02% 100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 129.192.778,92 48.543.108,59 37,57% 48.543.108,59 37,57% 100,00 

        

     Ιωάννινα 16   /  07  / 2020 
        

      

        

        

     ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ          

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &          

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ         

           

           

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

           

       Περίοδος 1/1/2020 έως 30/06/2020   

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

    1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 46.748.831,01 36.072.410,37 77,16% 15.914.376,36 34,04% 15.374.181,94 15.305.689,42 32,74% 96,18% 

1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.431.658,25 1.255.871,44 51,65% 345.271,25 14,20% 336.134,30 329.734,30 13,56% 95,50% 

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 369.596,13 12.000,00 3,25% 6.000,00 1,62% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

3000 Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. έσοδα  5.869.442,89 5.269.847,99 89,78% 2.450.364,05 41,75% 2.030.023,26 2.030.023,26 34,59% 82,85% 

5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 2.633.133,21 590.770,02 22,44% 394.232,40 14,97% 381.396,88 379.475,37 14,41% 96,26% 

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 190.000,00 190.000,00 100,00% 72.836,10 38,33% 72.836,10 72.836,10 38,33% 100,00% 

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. 3.911,78 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 112.831.498,58 104.588.901,01 92,69% 26.421.333,63 23,42% 26.006.727,79 26.006.727,79 23,05% 98,43% 

  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00% 21.610.404,76 48,02% 21.610.404,76 21.610.404,76 48,02% 100,00% 

  ΣΥΝΟΛΟ: 171.078.071,85 147.979.800,83 86,50% 45.604.413,79 26,66% 44.201.300,27 44.124.486,24 25,79% 96,75% 

           

           

        Ιωάννινα 16    /  07  /  2020 
           

        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
           

           

           

        ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1804/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 14-10-2020 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 αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 24/1645/24-09-2020 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 εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης 
για αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
129403/12220/22-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 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. 12260/23-09-2020 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. 13452/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2589/15-10-
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 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και  ποσό προσφοράς 85.161,29 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 14-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 13-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 135880/12733/09-10-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1645/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – 
Κοζάνης για αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. β) TSAGOIL O.E. και γ) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.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 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.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 
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σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και  ποσό 
προσφοράς 85.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή 
ατυχημάτων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με 
ποσοστό έκπτωσης 12,00% και ποσό προσφοράς 85.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
85.161,29 € 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». 

 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  24/1645/24-09-2020 
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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 εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή  
ατυχημάτων », προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α..  
 

Στα Ιωάννινα, την 13-10-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1.  Μαρινέλα  Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2.  Μπάσιου  Άννα , Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Κερομύτη Αγνή , Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 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 12-10-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.129360/4206/22-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001, 

-  Την υπ. αριθμ. 24/1645/24-09-2020 (ΑΔΑ :ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ) 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  εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης για αποφυγή  ατυχημάτων», 
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., 

- Την υπ. αριθμ. 135880/12733/09-10-2020  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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά κατάταξης 
προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 143063/13318/13-10-2020 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.   

2 143083/13322/13-10-2020  TSAGOIL  Ο.Ε 

3 143132/13325/13-10-2020 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ο.Ε   

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 135880/12733/09-10-2020 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 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

Έκπτωση 

 % 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.   1η  85.161,29€ 12,00% 

2ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ο.Ε   3η 89.032,26€  8,00% 

3ος TSAGOIL  Ο.Ε 2η 90.967,74€  6,00% 

 

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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Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 143063/13318/13-10-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.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 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με το αριθ. 
Πρωτ.144003/13452/14-10-2020  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 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 

του Ν.4412/2016  και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  
του έργου «Άμεση αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων –Κοζάνης για αποφυγή 
ατυχημάτων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα « 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε. », ο  οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 
85.161,29 € (ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν  εξήντα μια χιλιάδες και είκοσι εννέα λεπτά) 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  14-10-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Μαρινέλα    Μπλιθικιώτη  

 

 
Μπάσιου  Άννα  

 
 

   Κερομύτη Αγνή       
 

  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

Έκπτωσ

η 

 % 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.   1η  85.161,29€ 12,00% 

2ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Ο.Ε   

3η 89.032,26€  8,00% 

3ος TSAGOIL  Ο.Ε 2η 90.967,74€  6,00% 
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1805/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 του από 15-10-2020 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 αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης 
- Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 22/1386/28-08-2020 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 της επαρχιακής οδού Κυψέλης - Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», 
προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113651/10725/26-
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. 10767/26-08-2020 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. 13466/15-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2596/15-10-2020 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 «ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 10,00% και  ποσό προσφοράς 45.000,01€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 01-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119459/11268/28-
09-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 22/1386/28-
08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης - 
Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», 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 οικονομικών φορέων: α) ΜΑΜΑΛΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε. β) ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. και γ) ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 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 «ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.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 «ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και  ποσό προσφοράς 45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού 
Κυψέλης - Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», 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 «ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 
10,00% και  ποσό προσφοράς 45.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α.  και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΜΑΛΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 45.000,01 € 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  22/1386/28-08-
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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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 της επαρχιακής οδού 
Κυψέλης – Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια»,  προϋπολογισμού 62.000,00 € με 
Φ.Π.Α..  

 

Στα Ιωάννινα, την 01-10-2020 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.  Καλλιόπη  Αλεξίου , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3.  Νικόλαος  Κολιός , Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ 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 30-09-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής διαγωνισμού, 

και έχοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθμ.113327/3669/25-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001, 

- Την υπ. αριθμ. 22/1386/28-08-2020 (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 της επαρχιακής οδού  Κυψέλης – Μικροσπηλιάς στη θέση 
Ράμια » , προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., 

-  Την υπ. αριθμ. 119459/11268/28-09-2020  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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Αρ. Πρωτ. Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 134745/12619/30-09-2020 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε.   

2 134816/12624/30-09-2020  ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ε.Δ.Ε 

3 135088/12640/30-09-2020   ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε   

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της υπ. αριθμ. πρωτ. 119459/11268/28-09-2020 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 

 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

Έκπτωση 

 % 

1ος ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε.     1η  45.000,01€ 10,00% 

2ος  ΦΕΛΕΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ε.Δ.Ε   2η  47.000,00€  6,00% 

3ος ΦΟΥΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε 3η  49.000,01€  2,00% 

 

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 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

 

Έκπτωση 

 % 

1ος  ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε.      1η  45.000,01€ 10,00% 

2ος ΦΕΛΕΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ε.Δ.Ε   2η  47.000,00€   6,00% 

3ος ΦΟΥΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε 3η  49.000,01€   2,00% 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 134745/12619/12-10-2020 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ε.Δ.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 15 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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 «ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» με το 
αριθ.Πρωτ.144398/13466/14-10-2020  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 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 

του Ν.4412/2016  και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  
του Έργου «Άμεση αποκατάσταση  βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης – 
Μικροσπηλιάς στη θέση Ράμια »,προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό 
φορέα « ΜΑΜΑΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ε.Δ.Ε. »,ο  οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 45.000,01 €  (σαράντα πέντε χιλιάδες και ένα  λεπτό) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 10,00 %. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  15-10-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Μαρινέλα    Μπλιθικιώτη  

 

 
Καλλιόπη  Αλεξίου  

 

 

 
   Νικόλαος  Κολιός       
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1806/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

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 στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής 
Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. 25/1685/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 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 αριθμ. πρωτ. 4477/02-10-
2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. Επίσης ορίστηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 50.000,00 με ΦΠΑ και η 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 υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13555/15-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2591/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 136296/4473/02-10-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί διάθεσης πίστωσης και την αριθμ. 25/1685/06-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 
στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες 
σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 145381/13554/15-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
25/1685/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
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απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 13555/15-10-2020  εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

 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 υπ’ αριθ. 136296/4473 από 02-10-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 50.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο : «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο : «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου  του δήμου Πωγωνίου». 

 Την υπ’ αριθ. 25/1685/06-10-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου και έγκρισης δαπάνης 

και  διάθεσης της σχετικής πίστωσης.  

 Τα από  15-10-2020  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 

Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ.  145381/13554/15-10-2020 απόφαση. 

Και Επειδή  

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

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Εκτέλεση άμεσων εργασιών για την άρση ετοιμορροποίας, την στερέωση και την αποκατάσταση στοιχείων 

φερουσών τοιχοποιιών σε κτίσμα νερόμυλου στην ευρύτερη περιοχή του Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου.  

 Θα γίνουν άμεσες στερεωτικές εργασίες των υπολειμμάτων του νερόμυλου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες 

για την αποτροπή κατάρρευσης τμήματος τοιχοποιίας, δεδομένου ότι βρίσκονται σε προχωρημένη  φάση οι 

συζητήσεις  με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του  Υπουργείου  Πολιτισμού για την ένταξη του  σε καθεστώς 

προστασίας και κήρυξης σε μνημείου. 

εισηγούμαστε 

Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 

2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου  του δήμου 

Πωγωνίου» .…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1807/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12675/13-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2594/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…Α. ΓΕΝΙΚΑ ….  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/08/2019 για  ποσό 43.659,99  ευρώ με ΦΠΑ.  

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 29/01/2020 

β. Δόθηκε 1η παράταση μέχρι 29/04/2020. 

γ. Δόθηκε 2η παράταση μέχρι 29/08/2020. 

δ. Δόθηκε 3η παράταση μέχρι 30/10/2020 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000003του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την υπ αρίθμ 70269/2420/30.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 

74.000,00.ευρώ 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες των τεχνικών έργων και υπολείπονται τα ασφαλτικά. Έχει εκτελεστεί το 90% των 

εργασιών. 

9..  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 01/10/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.  

Ο  ανάδοχος στην από 01/10/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 

30/12/2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 

2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών  

Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου. Έχει 

εκτελεστεί το 90% των εργασιών όμως απαιτείται περεταίρω χρόνος για  την ολοκλήρωση του έργου και τον 

έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η 

Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2020 

με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.......». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2020, 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     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1808/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την 
υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας - Ζωοδόχος - Γραμμένο - Βαγενήτι - Πολύλοφος - 
Λύγγος) στο Δήμο Ζίτσας του Ν. 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9327/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2580/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη : ……. 

6. Την υπ. αριθ. 98977/3155 από 28-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  9.000,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Αμοιβή ανεξάρτητου  πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου 

:  «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων  (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –

Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος) στο δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων».  

7. Την υπ. αριθ. 50697/11398/13-9-2012 (ΦΕΚ 306/τ.ΑΑ&ΠΘ/5.10.2012) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την 

κατασκευή του έργου του θέματος. 

8. Την υπ. αριθ. 15478/31-01-2018  απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 29/Τ.Α.Α.&Π.Θ./23.02.2018) περί ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της υπ. αριθ. 

50697/11398/13.9.2012 απόφασης Κήρυξης Α.Α. (ΦΕΚ 306/Τ.Α.Α.&Π.Θ./05.10.2012). 

9. Την υπ. αριθ. 18926/1813/6.2.2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η από 15-01-2020 Υπηρεσιακά Ανασυνταγμένη 

Κτηματολογική Μελέτη του έργου του θέματος (Κτηματολογικά Διαγράμματα Κ.01, Κ.02, Κ.03, Κ.04, 

Κ.05, Κ.06, Κ.07, Κ.08, Κ.09, Κ.10, Κ.11, Κ.12, Κ.13 κλίμακας 1:500, συνολικά "δέκα τρία" 

Σχεδιαγράμματα και Κτηματολογικός Πίνακας_01/2020 "πενήντα εννιά φύλλα"). 

10. Η υπ. αριθ. 28485/2562/24.02.2020 βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Η., σχετικά με το μέγεθος της δαπάνης και τον 

τρόπο καλύψεως αυτής.  

11. Την υπ. αριθ. 7/23/15.05.2020 απόφαση Κήρυξης Νέας Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 294/Δ/04.06.2020). 

Κι Επειδή : Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με το αριθ. 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 18 παρ. 6 

του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων επιβάλλεται η πρόληψη ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή 

απαλλοτριώσεων προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο : «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. 

Ιωαννίνων  (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος) στο 

δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αμοιβή ανεξάρτητου  πιστοποιημένου εκτιμητή 

απαλλοτριώσεων» για την υλοποίηση του έργου :  «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. 

Ιωαννίνων  (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος) στο 

δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού 9.000,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου 
εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – 
τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων  (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος 
–Γραμμένο –Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος) στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1811/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 «Προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  
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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 Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9637/15-10-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2597/1510-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: ….  

• Του Ν.3 852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τα, Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

• Το άρθρο 14 του ν.4625/2019(ΦΕΚ: 139Α'). 

• Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/τ.Α’/29-2-84) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφώς θεμάτων» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2229/94, 2338/95 και 2472/96. 

• Το ΠΔ  171/87  (ΦΕΚ  84/τ.Α΄ ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα  

έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες διατάξεις 

και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: 

2. Το με α.π. 1840/08-07-2020 έγγραφο του ΠΤΑΗ με θέμα «Ενημέρωση για ύπαρξη πίστωσης σε 

λογαριασμό μας» σχετικά με την υφιστάμενη διαθέσιμη πίστωση ύψους 25.370,32 € εγγεγραμμένη με Κ.Α.Ε. 

53.96.03.000 στον προϋπολογισμό του  ΠΤΑΗ και διατηρούμενη σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, η 

οποία προέρχεται από καταθέσεις παραβολών έκδοσης πιστοποιητικών αρμοδιότητας της Δ/νσης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων με πρόβλεψη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών αναβάθμισης του 

εξοπλισμού της οικίας Δ/νσης 

3 Την με απ 145165/9634 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ 

Ιωαννίνων ύψους 21270,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. σε βάρος της ανωτέρω αναφερόμενης πίστωσης. 

παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων» 

ύψους 21270,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 53.96.03.000 του 

προϋπολογισμού  του ΠΤΑΗ για το έτος 2020 όπου υφίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις, 

προερχόμενες από την προβλεπόμενη είσπραξη παραβόλων έκδοσης πιστοποιητικών αρμοδιότητας της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού της εν λόγω Δ/νσης. 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 21.270,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες αναβάθμισης του υφιστάμενου 
εξοπλισμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων», και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 53.96.03.000 του 
προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου για το έτος 2020 όπου 
πιστώνονται οι εισπράξεις των παραβόλων έκδοσης πιστοποιητικών αρμοδιότητας της Δ/νσης 
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Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ιωαννίνων για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού της εν 
λόγω Δ/νσης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1812/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to 
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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. Τις  αριθμ. 30/2443/11-10-2019, 36/2862/12-12-2019, 1/22/10-01-2020 και 4/252/07-02-
2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της 
διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «NEXT COM AE», του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου 
Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 77.897,00 με ΦΠΑ για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK 
“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area 
through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑΕ 
2018ΕΠ318600012. 

7. Την αριθμ. 10/550/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση, μέχρι την 16-10-2020, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «NEXT COM AE», αναδόχου Παροχής 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common 
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through 
cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-
A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑΕ 2018ΕΠ318600012, 
σύμφωνα με το Πρακτικό 1/09-04-2020, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου, και την σχετική έγκριση της συνολικής παράτασης της Πράξης CIAK από την 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

8. 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. 4734/15-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2600/15-
10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου ως Εταίρος (PB2) του έργου   με τίτλο « Common Initiatives to AcKnowledge and 

valorize tourism potential of the programme area through cinema» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 

Έχει υπογράψει και υλοποιεί  σύμβαση, με την εταιρεία next com A.E. στις 9-3-2020 για την  «Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to 

AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για την 
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υλοποίηση των δράσεων αυτού καθώς και την από υπ. 15-04-2020 1ης τροποποίησης αυτής για παράταση του 

χρόνου έως και τις 16-10-2020 .  

Δεδομένου ότι 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τους υπεύθυνους των έργων για την χορήγηση εξάμηνης 

παράτασης για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου μέχρι τις  31-12-2020, η οποία και έχει ήδη εγκριθεί από 

την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020  όπως  και  

β) έχει εισηγηθεί η επιτροπή παρακολούθησης και παλαβής  του έργου για την παράταση της σύμβασης του 

προαναφερόμενου έργου, 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της παράτασης  της συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας next com A.E 

(ΑΔΑΜ 20SYMV006429692 2020-03-13)  και της 1ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 20SYMV006596072 

2020-04-21), που αφορά στην υλοποίηση του έργου CIAK της Περιφέρειας Ηπείρου που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 έως τις 31-12-2020. 

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

της συμβάσης και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω αναδόχους  οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου 

σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης συμβάσης. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 8/15-10-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου CIAK  MIS 5003582, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – Ιταλία, αρμόδια για την παραλαβή όλων των παραδοτέων της υπ’ 

αριθμ 36333/1136/9-3-2020 Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 20SYMV006429692 2020-03-13) 

καθώς και της υπ. Αριθμ. 46996/1552/15-04-2020 1ης τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 20SYMV006596072 2020-04-

21), που συνάφθηκαν με την εταιρεία «ΝΕΧΤ COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε»,  δ.τ. NEXT COM A.E. για την 

υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK , η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 35854/1126/06.03.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Α.Δ.Α: 6Α577Λ9-ΩΗ4 ) 

αποτελούμενη από τους: 

1. Κατόπη Βασίλειο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η, του κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών  με βαθμό Α΄ 

2. Παπαγιάννη Ιωάννη,  προϊστάμενο του τμήματος Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α’ 

3.  Κωσταδήμα Βασιλική, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό Α’,  

συνεδρίασε σήμερα 15/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 219 Περιφέρειας Ηπείρου  με παρόντα 

όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα της τροποποίησης της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. 

ΑΔΑΜ 20SYMV006429692 2020-03-13 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών- CIAK, της Περιφέρειας  Ηπείρου και 

της Εταιρείας «ΝΕΧΤ COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ– 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε»,  δ.τ. NEXT COM A.E.   

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά 

έγγραφα της σύμβασης, 

2. την παρ. 4 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV006429692 2020-03-13 Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών αναφορικά με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία παράτασης-μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου του Αναδόχου NEXT COM A.E  σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης 

με ακρωνύμιο CIAK  από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-

A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, 

3. το άρθρο 27 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 20SYMV006429692 2020-03-13   Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της  

4. το αίτημα (Request of time extension CIAK Project) του Επικεφαλής Εταίρου (APULIA FILM 

COMMISSION) της Πράξης με ακρωνύμιο CIAK προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 

INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για παράταση της συνολικής διάρκειας του έργου,  έως την 

31η/12/2020,  

5. την από 5/10/2020 ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί αποδοχής του αιτήματος παράτασης του 

Επικεφαλής Εταίρου (APULIA FILM COMMISSION) από την Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για το  έργο CIAK,  

 

εγκρίνει 
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την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 9-3-2020 σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και της 1ης 

τροποποίησης αυτής για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο 

CIAK , προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά  ευρώ και εξήντα  λεπτών του ευρώ 

(58.267,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΝΕΧΤ COM 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε»,  δ.τ. NEXT COM A.E. {υπ’ αριθμ 36333/1136/9-3-2020 Σύμβασης της Περιφέρειας 

Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 20SYMV006429692 2020-03-13) καθώς και της υπ. Αριθμ. 46996/1552/15-04-2020 1ης 

τροποποίησης αυτής (ΑΔΑΜ: 20SYMV006596072 2020-04-21)}  καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και 

παραδοτέων αυτής έως την 31η/12/2020 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης 

της Πράξης CIAK η οποία εγκρίθηκε  από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για το  έργο CIAK, 

 
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

………….………………………………………………………………………………………….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-12-2020 της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «NEXT COM AE», αναδόχου 
Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK 
“Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area 
through cinema”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg 
V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑΕ 2018ΕΠ318600012, 

σύμφωνα με το Πρακτικό 8/15-10-2020 (ανωτέρω υπό στ. 8), της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου, και την σχετική έγκριση της συνολικής παράτασης της Πράξης CIAK 
από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Επισημαίνεται ότι η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό 
αντικείμενο της συμβάσης και ότι θα τηρηθούν από τον ανάδοχο, οι κατευθύνσεις υλοποίησης 
του έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης.  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1813/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20242/14-10-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2590/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την έκδοση κάρτας 
ταχογράφου για οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 180,00 € για την έκδοση κάρτας ταχογράφου για 
οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1699 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1814/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 13ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση επιδομάτων. 

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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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 
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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, 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 
1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20230/15-
10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2588/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5-Τις αριθμ.4/175/10-2-2016, 25/1379/8-

9-2016 και 27/1334/1-9-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση συμβάσεων. 6-

Τις αριθμ 35/1731/30-10-2017, 42/2056/13-12-2017 και 4/200/1-2-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση δρομολογίων 2017-2018. 7-Τις αριθμ. 8/391/2-3-2018, 14/724/16-4-

2018,11/583/23-3-2018, 20/1101/1-6-2018, 33/2022/3-10-2018 και 35/2223/23-10-2018,27/2193/29-8-

2019,29/2368/3-10-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 8-Τις αριθμ 32/2564/20-10-2019, 

35/2803/2-12-2019, 36/2907/12-12-2019, 37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020 και 7/423/13-3-2020 

αποφάσεις  με τα νέα και τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον διαγωνισμό. 9-Το γεγονός ότι έχει 

προκύψει ανάγκη για τροποποίηση  δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2020-

2021…», εισηγείται την τροποποίηση και κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το 
σχολικό έτος 2020-2021 και τη χορήγηση επιδομάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), εισήγηση 
του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας,  

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν 
κατακυρωθεί και τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, 
ως εξής: 

1. Το δρομολόγιο 3 της αριθμ 32/2563/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ανω 
Λαδοχώρι-2ο  Δημοτικό Ηγουμενίτσας Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Άνω Λαδοχώρι-2ο 
Δημοτικό Ηγουμενίτσας-Παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας-Λαδοχώρι-2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας 
(ειδικό)» με τον  ίδιο μεταφορέα Δρίμτζια Σπυρίδωνα (ΤΑΧΙ) και τελική τιμή  25,01 € από 15-09-
2020. 

2. Το δρομολόγιο  5.72  της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Αμπελιά-Σεβαστό - Άγιος Γεώργιος-Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και 
γίνεται «Παγκράτι-Άγιος Γεώργιος-Καρυώτι-Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς» με τον ίδιο μεταφορέα 
Μόκα Πέτρο (ΤΑΧΙ) και τιμή 19,48 € από 14-09-2020. 

3. Το δρομολόγιο 1 της 36/2907/12-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Νεράιδα-
Γκρίκα-Γκάιτσα 13.00 και Γκρίκα-Γκάιτσα 14.30 A/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται α) «Γκάιτσα-
Γκρίκα (πρωί-μεσημέρι 13:30)» με τιμή 17,96 και μεταφορέα τον Τσέ Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) και β) από 
01-10-2020 και μετέπειτα γίνεται «Γκάιτσα-Γκρίκα (πρωί)» και τιμή 8,98 € και  «Γκρίκα-Γκάιτσα 
13:30 και 14:30» με τον ίδιο μεταφορέα Τσε Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) και τιμή 11,64 €. 

4. Το δρομολόγιο 5.88 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Νικολίτσι-Γκρίκα Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Μεσοβούνι-Γκρίκα» με τον ίδιο 
μεταφορέα Τσε Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) από 14-10-2020 και τιμή 21,71 €. 
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5. Το δρομολόγιο 5.31 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Μαργαρίτι-Μαζαρακιά (Ηγουμενίτσα) Β/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Ελευθέρι (Ύψωμα)-
Μαργαρίτι-Μαζαρακιά (ανταπόκριση ΚΤΕΛ για ΕΠΑΛ Ηγ/τσας)» με τον ίδιο μεταφορέα  
Βασιλείου Σπυρίδωνα (ΤΑΧΙ) από 14-9-2020 και τιμή 30,29  €. 

6. Το δρομολόγιο 3 της αριθμ. 2/139/20-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Μεσοβούνι-Μαζαρακιά-Βασιλικός-Γραικοχώρι –Ηγουμενίτσα  Α/θμιας Εκ/σης» μερικές μέρες 
επανέρχεται στο δρομολόγιο «Μεσοβούνι—Μαζαρακιά-Ηγουμενίτσα» των αριθμ. 32/2564/29-
10-2019 και 7/423/13-3-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με τιμή 41,01 € από 14-
09-2020 με τον ίδιο μεταφορέα Θανασούλα Παντελεήμονα (ΤΑΧΙ). 

7. Το δρομολόγιο 1.10 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Ράπι-
Αμπελιά -Σεβαστό-Αγιος Γεώργιος-Καρυώτι-Παραμυθιά  Α /θμιας Εκ/σης»  αλλάζει και γίνεται 
«Αμπελιά-Σεβαστό-Παραμυθιά» με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ από 01-10-2020 και τιμή  96,25 €  
με συνοδό 5,67 €. 

8. Το δρομολόγιο 4.1 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Γκανί 
–Γραικοχώρι-Λαδοχώρι Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Γκανί-Γραικοχώρι-Δασάκι Ηγ/τσας-
Λαδοχώρι»  με τον ίδιο μεταφορέα  Μπούτα Γεώργιο ( minibus)  από 14-09-2020 και τιμή 41,73 
€ με συνοδό (8,51 €). 

9. Το δρομολόγιο 9 της αριθμ 35/2803/2-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Φιλιάτες–Παραπόταμος-Μαυρούδι-Καστρί-Ηγουμενίτσα (Εσπερινό) Β/θμιας Εκ/σης» αλλάζει 
και γίνεται «Φιλιάτες (Βάναρη)-Μαυρούδι-Ηγουμενίτσα» με τον ίδιο μεταφορέα Κονάκη 
Απόστολο (ΤΑΧΙ) από 14-9-2020 και ποσό 32,38  €. Ενώ από 15-10-2020 το ανωτέρω 
δρομολόγιο θα γίνει «Φιλιάτες (Βάναρη)-Μαυρούδι-Ηγουμενίτσα (Εσπερινό και ώρα 18:30)» με 
ποσό 16,19 € και «Ηγουμενίτσα-Παραπόταμος-Ηγουμενίτσα Μαυρούδι-Φιλιάτες (Βάναρη) 
Εσπερινό και ώρα 22.10)» με ποσό  23,28 € και με τον ίδιο μεταφορέα. 

10. Το δρομολόγιο  9  της αριθμ 32/2563/29-10-2019  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Μαζαρακιά-Καρτέρι-Μαργαρίτι Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Μεσοβούνι-Μαζαρακιά-
Καρτέρι-Μαργαρίτι» με τον ίδιο μεταφορέα Σμπήλια Ιωάννη (ΤΑΧΙ) από 14-09-2020 και ποσό 
34,02 €. 

11. Το δρομολόγιο 1.6 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Φροσύνη-Αυλότοπος-Σούλι-Γαρδίκι-Παραμυθιά Β/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται 
«Φροσύνη-Αυλότοπος-Γαρδίκι-Παραμυθιά»  με τον ίδιο μεταφορέα  ΚΤΕΛ από 14-09-2020 και 
τιμή 219,17 € χωρίς συνοδό. 

12. Το δρομολόγιο 5.57 της αριθμ. 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Ραχούλι-Ξηρόλοφος Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται «Ραχούλι-Ξηρόλοφος (μεσημέρι)» με 
τον ίδιο μεταφορέα Σταύρου Οδυσσέα (ΤΑΧΙ) από 14-09-2020 και ποσό     8,33 €. 

13. Το δρομολόγιο 1 της αριθμ 2/139/20-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Μορφάτι-
Παραμυθιά (ΕΕΕΕΚ) Β/θμιας» αλλάζει ως προς τα χιλιόμετρα με ποσό  39,79 €  από 01-10-2020 
με τον ίδιο μεταφορέα Κοσμά Παντελή (ΤΑΧΙ). 

14. Το δρομολόγιο 5.76 της αριθμ 7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Άγιος 
Δονάτος (Βίλια)  Παλαιοχωρίου –Νεράιδα (πρωί) Α/θμιας Εκ/σης» αλλάζει και γίνεται και 
μεσημέρι με τον ίδιο μεταφορέα Γκόγκα Χρήστο (ΤΑΧΙ) με τιμή  20,58 € από 14-09-2020.  

15. To δρομολόγιο 5.51 της αριθμ.7/423/13-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«Φιλιάτες-Κεραμίτσα (Βελάτικα) επιστροφή» μερικές μέρες αλλάζει και γίνεται «Φιλιάτες – Κάτω 
Ελαία-Κεραμίτσα(Βελάτικα) επιστροφή» με τον ίδιο μεταφορέα Σεραφίγγο Θεόδωρο (ΤΑΧΙ) από 
15-10-2020 και ποσό 30,50 €. 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 
0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις αριθμ. 22/07-01-2020 και 23/07-01-2020 
αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε Θεσπρωτίας. 

Β. Εγκρίνει την κατάργηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από 14-09-2020, που 
έχουν κατακυρωθεί με την αριθμ. 7/423/13-13-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, 
ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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1. Το δρομολόγιο 5.20 «Ναυτίλος Πλαταριά Β/θμιας Εκ/σης». 

2. Το δρομολόγιο 5.3 «Νεράιδα-Πλακωτή (16:00) A/θμιας Εκ/σης». 

3. Το δρομολόγιο 5.36 «Ραβενή -Λεπτοκαρυά A/θμιας Εκ/σης». 

4. Το δρομολόγιο 5.87 «Νεράιδα Άγιος Δονάτος Παλαιοχωρίου-Κοκκινιά (επιστροφή)». 

5. Το δρομολόγιο 5.46 «Σμέρτο-Ασπροκκλήσι (πρωί-μεσημέρι)». 

Γ. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων 
του ΕΦ 192 και ΚΑΕ 0821, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του 
ΕΦ 192 και ΚΑΕ 0821του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021 (πολυετής 
δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως αναλυτικά κατωτέρω 
αναφέρεται, για επιδοτήσεις μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής: 

1. Δαπάνη ποσού 300,00 € για το έτος 2020 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και ποσού 350,00 € μέχρι 
τον Ιούνιο 2021 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας ΛΕΛΕ Γεωργίας του 
Θεολόγου  από την μητέρα της ΒΑΒΗ Αμαλία στην διαδρομή «Μαυρονέρι-Φιλιάτες (1ο 
Δημοτικό)» με το αριθμ. ΗΝΒ 3969 αυτοκίνητο από 14-09-2020 με ημερήσια τιμή 3,85 € 
(11x0,35). 

2. Δαπάνη ποσού 350,00 € για το έτος 2020 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και ποσού 450,00 € μέχρι 
τον Ιούνιο 2021 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας ΠΑΛΛΗ  Ελευθερίας του 
Θωμά στην διαδρομή «Πλαταριά-Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΗΝΒ 5982 
αυτοκίνητο (ιδιοκτησίας του γιού της Γρηγορίου Ευαγγέλου) από 14-09-2020 με ημερήσια τιμή 
4,55 € (13x0,35).  

3. Δαπάνη ποσού  600,00 € για το έτος 2020 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος)  και ποσού 750,00 € μέχρι 
τον Ιούνιο 2021 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Μπαλαούρα Βασιλικής του 
Μιχαήλ στην διαδρομή «Πηγαδούλια-Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΕΕΙ 2314  
αυτοκίνητο από 14-09-2020 με ημερήσια τιμή 7,35 € (21x0,35). 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Ισχύει από :

1 3 32/2563/29-10-2019

ΑΝΩ ΛΑΔΟΧΩΡΙ-2οΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΠΑΛΙΟΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ- ΛΑΔΟΧΩΡΙ -

2οΔΗΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ (Ειδικό)

2οΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ

ΤΑΞΙ 3,0 1,0 2,0 1,0 14,0 26,61 2 6% 25,01
ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15/9/20

2 5,72 7/423/13-03-2020

ΠΑΓΚΡΑΤΙ -ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

ΚΑΡΥΩΤΙ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

1ο 2οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΤΑΞΙ 1,0 0,0 7,0 0,0 16,0 26,32 2 26% 19,48 ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 14/9/20

3 1 36/2907/12-12-2019
ΓΚΑΙΤΣΑ - ΓΚΡΙΚΑ                    

(ΠΡΩΙ -ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΤΑΞΙ 0,0 0,0 3,0 0,0 6,0 18,91 2 5% 17,96 ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/9/20

4
ΓΚΡΙΚΑ -  ΓΚΑΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

(13:30 & 14:30)
ΤΑΞΙ 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 12,26 1 5% 11,64 ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1/10/20

5 5,88 7/423/13-03-2020 ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΓΚΡΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΤΑΞΙ 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 21,71 2 0% 21,71 ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/10/20

6 5.31 7/423/13-03-2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙ(ΥΨΩΜΑ)-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ-

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ(ΕΠΑΛ. ΗΓ/ΤΣΑΣ) 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ

ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΑΞΙ 0,0 0,0 19,0 0,0 38,0 43,27 2 30% 30,29
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14/9/20

7 1.10 7/423/13-3-2020
ΑΜΠΕΛΙΑ -ΣΕΒΑΣΤΟ-

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)

ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 

ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-  

ΔΗΜ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΚΤΕΛ 2,0 0,0 30,0 8,0 40,0 96,25 2 0% 96,25 ΚΤΕΛ 1/10/20

8 4.1 7/423/13-3-2020
ΓΚΑΝΙ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΔΑΣΑΚΙ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΛΑΔΟΧΩΡΙ

ΔΗΜ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ - 3ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ

MINI 

BUS
6,0 0,0 3,0 2,0 11,0 43,93 2 5% 41,73

ΜΠΟΥΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14/9/20

9 9 35/2803/2-12-2019
ΦΙΛΙΑΤΕΣ (Βαναρη) ΜΑΥΡΟΥΔΙ - 

ΗΓ/ΤΣΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΑΞΙ 1,0 0,0 16,0 4,0 42,0 48,31 2 33% 32,38

ΚΟΝΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14/9/20

Ηγ/τσα-Παραποταμος-Ηγ/τσα-

Μαυρούδι-Φιλιάτες(Βάναρη)

Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο 

Ηγ/τσας
ΤΑΧΙ 1,0 0,0 25,0 6,0 32,0 34,76 1 33% 23,28

ΚΟΝΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15/10/20

10 9 32/2563/29-10-2019
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ - 

ΚΑΡΤΕΡΙ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
ΤΑΞΙ 0,0 0,0 11,5 2,0 27,0 34,02 2 0% 34,02

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
14/9/20

11 1.6 7/423/13-3-2020

ΦΡΟΣΥΝΗ - ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ - 

ΓΑΡΔΙΚΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.      (ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ)

ΓΥΜΝ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ - 

ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΚΤΕΛ 1,0 0,0 51,0 40,0 92,0 219,17 2 0% 219,17 ΚΤΕΛ 14/9/20

12 5.57 7/423/13-3-2020
ΡΑΧΟΥΛΙ - ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ - (ΜΟΝΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ
ΤΑΞΙ 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 8,33 1 0% 8,33

ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
14/9/20

13 1 2/139/20-1-20 ΜΟΡΦΑΤΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΕΕΕΚ ΤΑΧΙ 1,0 0,0 20,0 3,0 48,0 53,77 2 26% 39,79
ΚΟΣΜΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1/10/20

14 5,76 7/423/13-3-20

ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (ΒΙΛΙΑ) 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΡΑΙΔΑ |(ΠΡΩΙ 

& ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΤΑΧΙ 0,0 0,0 4,5 0,0 9,0 21,00 2 2% 20,58
ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ
14/9/20

15 5.51 7/423/13-3-20
Φιλιάτες-Ελαία-

Κεραμίτσα(Βελάτικα)Επιστροφή
2ο Δημ.Φιλιατών ΤΑΧΙ 0,5 0,0 20,0 7,0 27,5 30,50 1 0% 30,50

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15/10/20

ΘΩΜΑΣ Γ.ΠΙΤΟΥΛΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21                                                                                                                                                                                                                 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

             
1)ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΙΜΗ =(1,167€). 2)ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7 ΜΕ ΤΙΜΗ 41,73€  ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΣΥΝΟΔΟ 8,51€ 3)ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1.10 ΜΕ ΤΙΜΗ 96,25€ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΤΙΜΗ 5,67€

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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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. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1815/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 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 14ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 6301/Φ.300.09ΜΙΜΟ/13-10-2020 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: 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6380/Φ.300.09ΜΙΜΟ/15-10-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2579/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 
6301/Φ.300.09ΜΙΜΟ/13-10-2020 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. 
6301/Φ.300.09ΜΙΜΟ/13-10-2020 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  Άρτα 13-10-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  Αρ. Πρωτ. 6301/Φ.300.09ΜΙΜΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

                                
Ταχ. Δ/νση : Ταγμ. Παπακώστα 6   
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   47100 Άρτα  

Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας   

Τηλέφωνο  : 26813 63320  

Fax : 26810 27332  

E-mail : pol.prostasia@peartas.gov.gr    

 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα 

καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσ εις 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.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 «Οργανισμός  Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 2010) όπως 

τροποποιήθηκαν µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και την αριθ. 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμήθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 

φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.  

7. Το υπ΄αριθµ. 2/52145/0026/01-07-2014 (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. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (Α∆Α:ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) 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.  

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. 6/2020 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  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

ΤΟΠΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΗΣ/  

064037436 

ΜΕ96169,  

ΑΤΗ 6416 
2.100,00 ΕΠ. ΟΔΟΣ 5  

mailto:pol.prostasia@peartas.gov.gr
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ΡΕΝΤΖΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΛΕΠΙΑΝΑ/  

050937292 
ΜΕ 88611 250,00 ΕΠ.ΟΔΟΣ 18 

ΧΡΗΣΤΟΣ     

ΠΑΠΠΑΣ  

ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ/ 

048127614 
ΜΕ 120968 2.000,00 ΕΠ.ΟΔΟΣ 19 

ΓΚΟΓΚΟΣ      

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ/ 

038820775 
ΜΕ 55776 150,00 ΕΠ.ΟΔΟΣ 23 

ΤΕΚΑΤ Ο.Ε  ΑΡΤΑ/999131577 
ΜΕ 134778,         

ΑΤΕ 9746 
4.000,00 ΕΠ.ΟΔΟΣ 24 

ΣΙΜΟΣ             

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ/ 

053376373 

ΜΕ 84144,  

ΜΕ 50892,  

ΑΤΗ 5958 

7.000,00 ΕΠ.ΟΔΟΣ 16 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ ΜΕ 113661 3.500,00 ΕΠ. ΟΔΟΣ 3  

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 

13/10/2020 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπι σθούν 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 

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: Μίσθωση μηχανημάτων  για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών 

φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 23 και 26 Σεπτεμβρίου και στις 12-13 Οκτωβρίου στην Π.Ε 

Άρτας)». 

 

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)  

 

   

 

 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) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1816/16-10-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 144272/2556/14-10-2020 
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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).  

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

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

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

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

5. Την 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. 6403/15-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2601/15-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 16.187,55 €  χωρίς Φ.Π.Α (20.072,56 € 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 20.072,56 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων  και  ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-
αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020»), για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6032 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ, 
ΒΑΨΙΜΟ 

995,00 € 1.233,80 € 

2 ΣΚΑΦΟΣ 2004 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 800,00 € 992,00 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΒΙΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΕΣ GKS9852, ΡΑΦΙΕΡΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ MACISTE 120X50X195 
ΓΑΛΒ. 260Kgr 5 ΡΑΦΙΑ (ΤΕΜ2), 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΜΙΖΑ 
AVR) 14KvA, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ - 
ΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ KRAFT, 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ANNOV-
REV AR-590 160BAR 2800W 

4.416,63 € 5.476,62 € 

4 ΚΗΙ 7352 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 
ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ 
ΜΗΧΑΝΗ  

4.000,00 € 4.960,00 € 

5 ΜΕ 121957 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, 
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ(2), ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ 

145,00 € 179,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

250,00 € 310,00 € 

6 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ, 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ, ΕΝΑ ΤΡΟΜΠΑΚΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (3) 

220,00 € 272,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

370,00 € 458,80 € 

7 ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ, ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ FLY,ΣΕΤ 
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ,  

143,90 € 178,44 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ, 
ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 

45,00 € 55,80 € 
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8 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΩΛΗΝΕΣ,ΤΣΙΜΟΥΧΑ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΤΕΜ 2), ΤΣΙΜΟΥΧΑ, 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΤΕΜ 
2),  ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ 1/2 ΚΟΝΤΟ, ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΙΜΙΑΞΟΝΙΟΥ(ΤΕΜ 4), ΘΡΩΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟ, 
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ 1/2 
ΜΑΚΡΥ ΔΕ<460, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΚΑΡΩΝ. 
ΗΜΙΑΞ., GEAR OIL SAE 80W90 GL5 SKS 
(10 ΛΙΤΡΑ)  

953,16 € 1.181,92 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΠΟΥΜΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ- ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΙΑΞΟΝΙΩΝ- 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ- ΣΤΑΥΡΩΝ- 
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

750,00 € 930,00 € 

9 ΜΕ 105126 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EC-TE, ΡΑΚΟΡ, 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ (ΤΕΜ 
2), WK950/21 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ (ΤΕΜ 2), ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, HYDRAULIC FILTER 

512,68 € 635,72 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΦΡΕΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΟ 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ- 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΡΗΣ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΗΣ 
ΠΕΔΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ, 
ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΜΠΕΚ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ - ΦΙΛΤΡΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

1.150,00 € 1.426,00 € 

10  ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,  
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ,  ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 
MOTUL TEKMA MEGA X 15W40 208L (11 
ΛΙΤΡΑ)  

78,04 € 96,77 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  SERVISE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ-ΦΙΛΤΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

150,00 € 186,00 € 

11 ΜΕ 123702 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΟΗΘ. ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΗΘ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ, ΙΜΑΝΤΑΣ  

210,60 € 261,14 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ 

500,00 € 620,00 € 

 12 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ- ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 3/8 R2. 
ΜΑΣΤΟΙ - ΑΚΡΑ -ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

47,54 € 58,95 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΑΜΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤ. ΥΔΡΑΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

450,00 € 558,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.187,55 € 20.072,56 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΦΘΘ7Λ9-ΞΚ7
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