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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.
151201/2680/23-10-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
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7.
8.
9.
10.

Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
151201/2680/23-10-2020 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).
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ηπείρου,
ενημέρωσε τα μέλη, ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της
περιοχής, η Περιφέρεια προτίθεται να συνδράμει τις δομές υγείας, ώστε να εξοπλισθούν με τα
κατάλληλα μέσα και υποδομές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
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 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού
231.500,00 € με ΦΠΑ.

2.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

3.

Έγκριση του από 12-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου
Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου»
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την
15-11-2020.

5.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-όρια
νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-03-2021.

6.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm (για την αντικατάσταση
κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας)», αναδόχου «Τ.Ε.Μ.Α.
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 15-12-2020.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αντιστήριξη στην επαρχιακή οδό περιοχής Ασφάκας (παροχή υπηρεσιών)».

8.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας
(προμήθεια υλικών)».

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο
προς Ανθοχώρι Δωδώνης».

10.

Έγκριση του από 23-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 της
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο –
Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
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11.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση
Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης.

12.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/19-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της
Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.

13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις
ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

14.

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)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των
υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση ζημιών Άνω Ρου Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της γέφυρας
Σιστρουνίου» (προμήθεια υλικών)».

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 σε
ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας καθώς και μεταφορά ασυμπτωματικών ατόμων
ή ασθενών που ολοκληρώνουν την νοσηλεία στα νοσοκομεία αναφοράς στον τόπο προορισμού
τους για την χρονική περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020.

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2020.

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια τριών (3) κοντέινερ (container) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της
Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρουσμάτων λοίμωξης
από τον κορωνοϊό (CoVid-19)».

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Στρατίνιτσα (προμήθεια υλικών)».

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επισκευαστικές εργασίες κοινόχρηστων υποδομών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων για
την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών)».

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά Ιωαννίνων (παροχή
υπηρεσιών)».

24.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

25.

Έγκριση του από 20-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000,00 με ΦΠΑ.

26.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και
προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 3112-2020.
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27.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς»,
αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-12-2020.

28.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 31-12-2020.

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ4 Γαβριάς Ψαθοτοπίου».

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής στην επαρχιακή οδό Άρτα –
Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

31.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Άρτας οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του έργου «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)».

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε παραγωγική μονάδα στην περιοχή της
Βίγλας Άρτας (προμήθεια υλικών)».

33.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/09-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με
Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020.

34.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

35.

Έγκριση επιδότησης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το
σχολικό έτος 2020-2021.

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών
υποδομών στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

37.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου
κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ.

38.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020 επαναληπτικής
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ

39.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

40.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας»,
προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης.

41.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

42.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
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43.

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

44.

Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον
δημοτικό σχολείο Καναλίου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

45.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου
(προμήθεια υλικών)».

46.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην
Πλατανούσα».

47.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ0 (περιοχή
Θανασέικα)».

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

Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) της Β΄ Φάσης – Στάδιο Ι
του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας
Ηπείρου».

2.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου κατά τη Β΄ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση
Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το
Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».

3.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.

4.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας» αναδόχου
«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-04-2021.

5.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας»,
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»,
μέχρι την 31-12-2020.

6.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του
αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού στο Γερακάρι».

8.

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.

9.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την
υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου»,
προϋπολογισμού € 98.100,00 με ΦΠΑ.

10.

Έγκριση της τροποποίησης της από 08-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του
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2ου Υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού
Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 της Πράξης «Εργασίες
ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας
Αμβρακίας».
11.

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα,
στις 03-11-2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση των
σχετικών δαπανών.

12.

Έγκριση των Πρακτικών Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/26-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για
τα έτη 2021 και 2022», συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 με Φ.Π.Α.

13.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων της
διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την προμήθεια συσκευασμένου
ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον
ΦΠΑ.

14.

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.

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 16-10-2020 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-6-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1817/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας»,
προϋπολογισμού 231.500,00 € 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. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με
ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME
INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020.
6. Την αριθμ. 20/1311/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης
- σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με
Φ.Π.Α., του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο
«TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9956/06-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 104775/9932/06-08-2020
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 22/1452/28-08-2020 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 αριθμ. 24/1561/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91984 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα
Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του έργου
«Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ‘ΜΕ.ΚΟΝ.
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Α.Ε.’», με προσφορά ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα
επτά λεπτά (98.947,57 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις
εκατό (47,00 %).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13262/16-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2606/16-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα το από 16-10-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ‘ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.’», με προσφορά ενενήντα οχτώ χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (98.947,57 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00 %).
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 16-10-2020 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. 91984 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά
Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του έργου «Thematic Routes
and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ‘ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.’», με προσφορά ενενήντα οχτώ χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (98.947,57 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00 %).
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), που διενεργήθηκε στις 18-09-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου
Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., του έργου «Thematic Routes and Networks
-TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A
«Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α.
2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 201420»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ‘ΜΕ.ΚΟΝ.
Α.Ε.’», με προσφορά ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά
λεπτά (98.947,57 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό
(47,00 %), σύμφωνα με το από 18-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο
εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1561/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει
του ανωτέρω, από 16-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα
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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 «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ‘ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.’» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των ενενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα
επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (98.947,57 €) χωρίς τον Φ.Π.Α, και την προκαλούμενη
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και
τίτλο «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20».
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

2

Ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού
231.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
οι υπογράφοντες:
1. Παπαστεφάνου Φωκίων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος
2. Οικονόμου Γεώργιος , Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
3. Παπαπέτρου Παναγιώτα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος,
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
Απόφαση 20/1452/28-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού €
231.500,00 με ΦΠΑ. για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με την αριθ. 108428/10299
προκήρυξη (ΑΔΑ: 20PROC007231467 2020-08-2) και τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007231487
2020-08-27.
συνήλθαμε στις 16-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ σε συνεδρίαση
προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
με δ.τ. «ME.KON. Α.Ε.»» για την κατακύρωση της σύμβασης.
Και έχοντας υπόψη:
1. Το από 18 Σεπτεμβρίου 2020 1ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 18-9-2020 ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος 91984
2. Την με αριθμ. 24/1561/24-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΘΙ7Λ9-2Ω6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-09-2020 1ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα με
το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με προσφορά
ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (98.947,57€) χωρίς
τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00 %).
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3. Το με Αριθ. Πρωτ.: 132354/12445/ 05-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο
κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της
οικείας διακήρυξης.
4. Τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ο οποίος
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 08-10-2020 και σε έντυπη μορφή την 12-10-2020 – αρ. πρωτ.
142195/13262 στην αναθέτουσα αρχή και παραδόθηκε στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού
την 14-10-2020.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, και ύστερα από τον
έλεγχό τους, σε συνδυασμό με των έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, και
διαπιστώνει ότι:
 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και
 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο Πρακτικό και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου
Άρτας», προϋπολογισμού € 231.500,00 με ΦΠΑ στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα,
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ME.KON. Α.Ε.»» με προσφορά ενενήντα οχτώ χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (98.947,57€) χωρίς τον Φ.Π.Α. και
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό (47,00 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και
υποβάλλεται μέσω του συστήματος στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα 16-10-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O πρόεδρος

Τα μέλη

Φωκίων Παπαστεφάνου

Οικονόμου Γεώργιος

Παπαπέτρου Παναγιώτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1818/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια,
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης».
8. Την με α/α 645 και αρ. πρωτ. 19185/1439/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΝΤ7Λ9-ΗΜΥ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση της
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
635 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας
Ηπείρου.
9. Την αριθμ. 12/652/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο.
Ιωαννίνων-Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5214/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53227/5183/11-05-2020 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της
αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 645 και αρ.
πρωτ. 19185/1439/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΝΤ7Λ9-ΗΜΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 635 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Την αριθμ. 17/1046/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
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προέκυψαν από την από 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
11. Την αριθμ. 22/1377/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90852 για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης»,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.041 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης
61,38% και συνολικό ποσό 31.142,12 € προ Φ.Π.Α.
12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12561/22-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2665/22-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα το από 08-10-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,38% και συνολικό ποσό 31.142,12
€ προ Φ.Π.Α.
13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 08-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90852 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης»,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.041 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2020,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,38% και συνολικό ποσό
31.142,12 € προ Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,38% και συνολικό ποσό 31.142,12 € προ Φ.Π.Α,
σύμφωνα με το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με
την αριθμ. 22/1377/28-08-2020 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
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 31.142,12 € προ Φ.Π.Α, και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 645 και αρ. πρωτ. 19185/1439/07-02-2020 (ΑΔΑ:
ΩΚΝΤ7Λ9-ΗΜΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 635 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 22/1377/28-082020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που
πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την
εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις,
αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

2ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό
ανάδοχο "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" του έργου:
"Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης"
Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 82718/7750/30-06-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 90852 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC006971293 2020-07-03
Σήμερα, στις 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Περικλής Βούρδας, ΠΕ Ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων ως πρόεδρος.
2. Ανδρομάχη Νασούλη, ΤΕ Τοπογράφος μηχανικός στο Δήμο Ζίτσας, ως μέλος.
3. Αικατερίνη Καλογιάννη, ΤΕ Πολιτικός μηχανικός στο Δήμο Ζίτσας, ως μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας,
σύμφωνα με την αριθ. 17/1046/08-07-2020 (ΑΔΑ ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και του με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6605-eba-2020-07-06
αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 22/1377/28-08-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 05-08-2020 1ο πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
του από 30-07-2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Το από 08/9/2020 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες
η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Το με αριθ. πρωτ. 119440/11256/18-9-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε
ο προσωρινός ανάδοχος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται
στο άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο.
4. Τα από 27/09/2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή
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στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένους φακέλους με αρθμ. πρωτ.
134063/12561/29/09/2020,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης
και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα
με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».
Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με
το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
I.Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
II.Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
III.Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης
του έργου: "Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης" στον προσωρινό ανάδοχο
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 08 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Τακτικό Μέλος

Περικλής Βούρδας

Ανδρομάχη Νασούλη

Αικατερίνη Καλογιάννη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1819/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 12-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω
Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 11/587/30-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο
50 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού €
700.000,00 χωρίς ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000178 και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας
Ηπείρου με ΚΑ 2015ΕΠ01810008, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4523/27-04-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 03-05-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, όπως ισχύει σήμερα, η επικαιροποίηση της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/74/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/305/25-092019 (Θ.39) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ
της έγκρισης δημοπράτησης του υποέργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει
τη μελέτη και εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και
βάσει του υπ’ αριθμ. 882/21-04-2020 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη
διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο και της αριθμ. πρωτ. 47854/4459/28-04-2020
απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
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 700.000,00 χωρίς ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας
Ηπείρου με ΚΑ 2015ΕΠ01810008 και τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου (τ.ε. 2013ΕΠ01880000)», για την υλοποίηση του
υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω
Καλαμά (νυν Πωγωνίου)».
6. Την αριθμ. 16/938/29-06-2020 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 12-05-2020
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,
σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 442/29-05-2020, 973/28-05-2020 και 368/19-06-2020 έγγραφά τους
αντίστοιχα.
7. Την αριθμ. 20/1244/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε,
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, η αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο: «Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)» με α/α
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89913.».
8. Την αριθμ. 23/1463/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 89913, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν
Πωγωνίου)», προϋπολογισμού € 700.000,00 χωρίς ΦΠΑ, για την 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ. και συνακόλουθα η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών
για την 9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., της ημερομηνίας έγκαιρης
υποβολής αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και
η ημερομηνία παροχής των σχετικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή προς όλους τους
προσφέροντες έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13873/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2657/21-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από
12-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-10-2020 για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.)», με
προσφορά 696.500,01 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση μηδέν και πενήντα τοις
εκατό (0,50%).
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 12-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-10-2020 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. 89913 για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α
2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)»,
προϋπολογισμού € 700.000,00 χωρίς ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000178 και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας
Ηπείρου με ΚΑ 2015ΕΠ01810008, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.)», με προσφορά 696.500,01
€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση μηδέν και πενήντα τοις εκατό (0,50%).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚO
Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΤΔ Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά(νυν
Πωγωνίου)», εκτιμώμενης αξίας 700.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
Στα Ιωάννινα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μαρία Φιλίππου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ζαγορίου πρόεδρος
2. Ζητούνη Ευαγγελία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Δωδώνης μέλος
3. Γαλάνη Σοφία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών μέλος
4. Ράπτη Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δήμου Ιωαννιτών μέλος
5. Μπέσιου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ Ηπείρου μέλος
6. Ντζόιδος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ μέλος
7. Πλιάκος Μιχαήλ Δήμαρχος Ζίτσας Εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
16/938/29-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου(ΑΔΑ:66Υ87Λ9-ΓΟ9)
που συγκροτήθηκε λαβαίνοντας υπ όψιν και την αριθ. mined-ecb-a-2-id-aa-6074-eba) ταυτότητα
κλήρωσης, στην από 12-05-2020 διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπ όψιν, την αριθ. 11/587/30-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρεις Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η διάθεση της πίστωσης και η
δημοπράτηση του έργου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αριθμού ΑΔΑΜ: 20PROC006956730 202007-02) διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα τα
πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της επιτροπής (απουσίαζε η κα Ράπτη Αθανασία και ο κος Μιχαήλ Πλιάκος),
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
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Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 89913.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικού φορέα σύμφωνα με το συνημμένο στο
παρόν «Κατάλογο Συμμετεχόντων» όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα και κοινοποιήθηκε στον
συμμετέχοντα από τον χειριστή του συστήματος, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος
μειοδοσίας, όπως παράχθηκε από το σύστημα, σύμφωνα με τον συνημμένο στο παρόν «ΠΙΝΑΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των ποσών της
οικονομικής προσφοράς κατά τους όρους της διακήρυξης
Η οικονομική προσφορά, καταχωρήθηκε όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
Α/Α
1

Α/Α
καταθ.
147283

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)

Επωνυμία προσφέροντα
ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε (δ.τ ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε)

Έκπτωση
%
0,50 %

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε το Περιεχόμενο του Φακέλου Προσφοράς κατά το άρθρο 24
της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 23.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής
ΤΕΥΔ), και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε
την πληρότητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι των Τεχνικών προσφορών)με βάση τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης και ιδιαίτερα τον ¨Κανονισμό Μελετών Έργου» και διαπίστωσε τη συμμόρφωση
του προσφέροντα στις τιθέμενες κατά τη διακήρυξη απαιτήσεις.
Η Επιτροπή προέβη σε ό έλεγχο της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής αποστέλλοντας έγγραφο
στο Τραπεζικό ίδρυμα που την εξέδωσε.. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε την
Δευτέρα με την θετική απάντηση της Τράπεζας.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα

των

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α
1

Α/Α
καταθ.
147283

Επωνυμία προσφέροντα
ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε (δ.τ ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε)

Ποσό προσφοράς
προ ΦΠΑ (€)

Έκπτωση %
0,50 %

-23-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη της ΣΥΡΜΕΤ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.) ως προσωρινή ανάδοχο του έργου «Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυμάτων ΤΔ Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», αρχικού
προϋπολογισμού 700.000,00 € (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ), σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά
696.500,01€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση μηδέν και πενήντα τοις εκατό
(0,50%).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
«Κατάλογος Συμμετεχόντων»
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ»

Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη
Ζητούνη Ευαγγελία

Μαρία Φιλίππου
Γαλάνη Σοφία

Μπέσιου Βασιλική

Ντζόιδος Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1820/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13493/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2651/21-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 25-5-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της
εταιρείας «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για ποσό 392.936,51€
με Φ.Π.Α. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 25-10-2018. Με την
αριθ. 37/2373/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-1-2019. Με την αριθ. 10/582/12-3-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-5-2019. Με την
αριθ. 16/1286/17-5-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-9-2019. Με την αριθ. 29/2323/3-10-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-12-2019. Με την
αριθ. 1/2/10-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-3-2020. Με την αριθ. 110/530/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-5-2020. Με την
αριθ. 15/854/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση
προθεσμίας του έργου μέχρι στις 31-8-2020. Με την αριθ. 23/1461/10-9-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 30-9-2020. 8. Με την
αριθ. πρωτ. 2524/14-10-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (9η παράταση προθεσμίας
περαίωσης) της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνεται θετική γνώμη για τη χορήγηση 9ης παράτασης
στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως 15-11-2020. 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι
σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 98% του έργου, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής
στο γήπεδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων καθώς και στην οδό πρόσβασης στο γήπεδο, απομένει
η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΗΕ για τις τελικές δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών μέχρι την 15-11-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι υπολείπεται η σύνδεση με το δίκτυο της
ΔΕΔΗΕ για τις τελικές δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
Επομένως, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις
30-9-2020 μέχρι τις 15-11-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ.
2524/14-10-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου.
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 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1821/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-όρια
νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-03-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
-28-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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. 13747/22-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2679/23-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/09/2019 για ποσό 303.592,96 ευρώ με ΦΠΑ. 5.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 20/03/2020 β. Έχει πάρει
1η παράταση εργασιών μέχρι 20/09/2020 γ. Έχει πάρει 2η παράταση εργασιών μέχρι 20/11/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ 107884/3530/06.08.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με προϋπολογισμό 620.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έχει πληρωθεί 1ος λογαριασμός 48.773,46 ευρώ.
Έχει πληρωθεί 2ος λογαριασμός 150.055,56 ευρώ. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το
90% των εργασιών. 9.. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Έχει συνταχθεί ΑΠΕ.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 20/10/2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος στην από 20/10/2020 αίτησή του αιτείται παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 20/03/2021 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. Έχουν
εκτελεστεί όλες οι εργασίες πλην της σήμανσης και της διαγράμμισης. Λόγω των επικρατουσών καιρικών
συνθηκών στη περιοχή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Επιπλέον λόγω κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς
με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η γρήγορη εκτέλεση εργασιών.
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 2003-2021 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 «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», αναδόχου
«Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-03-2021, 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1822/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm (για την
αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας)»,
αναδόχου «Τ.Ε.Μ.Α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», 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
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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. 13537/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2631/20-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… ΣΧΕΤ.: α. Η από 15-10-2020 αίτηση του αναδόχου.
Με την (α) σχετ. αίτησή του ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης
της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν
Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 74.400,00 € με ΦΠΑ και το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσειςΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008
2. Ανάδοχος του έργου είναι τ.ε.μ.α ΚΑΜΙΝΑΑΡΗΣ Α.Ε
3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς 56.399,60 € χωρίς το ΦΠΑ το δε συμφωνητικό
υπογράφηκε την 18-9-2020.
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε την 18-11-2020 λήξη προθεσμίας περάτωσης των
εργασιών.
5. Με την από 145231/13537/15-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης περαίωσης των
εργασιών μέχρι την 15-12-2020 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν
6. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιμοι
η υπηρεσία μας
εισηγείται
την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας, η οποία λήγει την 18-11-2020, μέχρι
την 15-12-2020 χωρίς άλλο δικαίωμα λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του. …».

Στη συνημμένη στην εισήγηση, από 19-10-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής,
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«… Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου:
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm (για την αντικατάσταση κεντρικού
αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας)».
Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ.Πρωτ:146142/13612/16-10-2020 απόφαση Δ/νσης
Τ.Ε./Π.Η. για την παραλαβή και παρακολούθηση των όρων της σύμβασης της άνω προμήθειας και
λαμβάνοντας υπόψη :
α. Την από 15-10-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση εκτέλεσης της προμήθειας και τους λόγους που
αναφέρονται σ αυτή.
β. την από 18-9-2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Τ.Ε.Μ.Α.
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε
γ. Το με αρ Πρωτ:145231/13537/15/10/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε (Π.Η.) με θέμα τη μετάθεση του
συμβατικού χρόνου της παράδοσης της προμήθειας
προτείνει :
την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως την 15-12-2020.
Η επιτροπή
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Α. Νάκας Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Ιωαννίνων, Πρόεδρος
Β. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Μέλος
Γ. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., Μέλος

………………………………………………………………………………………………….. ….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 15-12-2020, της προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PΕ /DN 500- ND=12,5 Atm (για
την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας)»,
αναδόχου «Τ.Ε.Μ.Α. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», βάσει της από 18-09-2020 σύμβασης, και σύμφωνα
με την από 19-10-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής (ανωτέρω υπό στ. 5).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1823/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αντιστήριξη στην επαρχιακή οδό περιοχής Ασφάκας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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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. 13311/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2609/19-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Σα συνέπεια των πρώτων φθινοπωρινών καταιγίδων ήταν η εκδήλωση μικροκαταπτώσεων στην επαρχιακή
οδό της περιοχής Ασφάκας προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, η οποία λόγω του ότι αναφέρεται
κυρίως σε μια αγροτοκτηνοτροφική περιοχή είναι συνεχής. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη απάλυνσης των
πρανών, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα και οι διερχόμενοι να μετακινούνται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 142879/4654/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 17.000,00 € ( 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 : «Αντιστήριξη στην επαρχιακή οδό περιοχής Ασφάκας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αντιστήριξη στην επαρχιακή
οδό περιοχής Ασφάκας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 17.000,00 € (με Φ.Π.Α.)..…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 17.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιστήριξη στην επαρχιακή οδό περιοχής
Ασφάκας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι, στην επαρχιακή οδό της περιοχής
Ασφάκας, εκδηλώθηκαν μικροκαταπτώσεις, ως αποτέλεσμα των πρώτων φθινοπωρινών καταιγίδων,
προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, η οποία λόγω του ότι αναφέρεται κυρίως σε μια
αγροτοκτηνοτροφική περιοχή είναι συνεχής, οπότε κρίνεται επιτακτική η ανάγκη απάλυνσης των πρανών,
ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των διερχομένων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1824/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Εκκλησοχωρίου 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13313/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2610/19-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι η γέφυρα μπέλευ στην περιοχή Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας χρήζει άμεσης επέμβασης με την
αντικατάσταση υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών
φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο οι
κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον
με δυσκολία αλλά και κίνδυνο.
2. Την με αριθμ. : 142882/4656/13-10-2020 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 : «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Εκκλησοχωρίου Δήμου
Ζίτσας (προμήθεια υλικών) »...…».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην περιοχή
Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».
6. 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 «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στην
περιοχή Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η
γέφυρα μπέλευ στην περιοχή Εκκλησοχωρίου του Δήμου Ζίτσας χρήζει άμεσης επέμβασης και πιο
συγκεκριμένα απαιτείται αντικατάσταση των υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που έχουν
παραμορφωθεί λόγω των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών)
αφού, μέσω αυτής, εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο, κτηνοτρόφοι της περιοχής και κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και κίνδυνο.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1825/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο προς
Ανθοχώρι Δωδώνης».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13776/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2636/21-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 146802/4783 από 19-10-2020 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 την αποκατάσταση
βατότητας στο οδικό δίκτυο προς Ανθοχώρι Δωδώνης».
7.

Την από 20-10-2020 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 βατότητας στο οδικό δίκτυο στα όρια του Ανθοχωρίου Δωδώνης, το οποίο
παρουσιάζει φθορές οι οποίες με τις βροχές γίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια των κινούμενων
οχημάτων. Επίσης αφορά την αποκατάσταση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής,
προκειμένου να είναι ομαλή η πρόσβαση των οχημάτων παραλαβής του γάλακτος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο προς Ανθοχώρι Δωδώνης», 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 για την
αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο προς Ανθοχώρι Δωδώνης», βάσει της από 20-10-2020
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 για
την άμεση αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο στα όρια του Ανθοχωρίου Δωδώνης, το οποίο
παρουσιάζει φθορές και με τις βροχές υπάρχει κίνδυνος για την οδική ασφάλεια των κινούμενων
οχημάτων, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες της
περιοχής, προκειμένου να είναι ομαλή η πρόσβαση των οχημάτων παραλαβής του γάλακτος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1826/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση του από 23-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020
της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα –
Δελβινακόπουλο – Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 108269/3513/13-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού ΚοκκινόχωμαΔελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 24/1592/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 11719/15-09-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
108542/10319/08-09-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Την αριθμ. 25/1676/06-10-2020 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 28-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14030/23-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2682/23-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 23-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 22-10-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 38.134,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 23-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020
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. 92736 για την κατασκευή
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του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού ΚοκκινόχωμαΔελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, 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», το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς 38.134,23 € χωρίς
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,59 %, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

28.089,69€

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

5.056,14€

Σύνολο:

33.145,83€

Απρόβλεπτα 15%:

4.971,87€

Σύνολο:

38.117,70€

Αναθεώρηση:

16,53€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

38.134,23€

 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό
έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές,
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1

Ο

ΠΡ Α ΚΤ ΙΚ O

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο»
προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 22-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1.

Δημήτριος Τσιούμπος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Πρόεδρος

2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Τακτικό Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
25/1676/6-10-2020 (ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
και του από 28-09-2020 πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών, συνήλθαμε σε
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των
οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με
την διακήρυξη (20PROC007375905 2020-09-25).
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 92736.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πέντε (5) φάκελοι προσφοράς ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός
κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει
της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95
και 98 του ν.4412/2016.
Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με
την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική
επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες πέντε (5) εγγυητικές επιστολές ΤΜΕΔΕ μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο»
προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ η οποία είναι προσωρινός
μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 38.134,23 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 60,59 %. Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

28.089,69€

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

5.056,14€

Σύνολο:

33.145,83€

Απρόβλεπτα 15%:

4.971,87€

Σύνολο:

38.117,70€

Αναθεώρηση:

16,53€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

38.134,23€

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Δημήτριος Τσιούμπος

Νικόλαος Κολιός

Ιωάννης Αντωνίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1827/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του
έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού
55.000,00 € 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
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 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4860/21-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2668/22-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 143942/4690/14-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση
55.000,00 € 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 έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ
Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση του ναού και κυρίως η αντικατάσταση της στέγης η οποία
παρουσιάζει προβλήματα στεγάνωσης με αποτέλεσμα να παρατηρείται εισροή υδάτων. Επίσης θα
πραγματοποιηθεί καθαίρεση των υπαρχόντων αρμολογημάτων και εφαρμογή νέων για την ανάδειξη της
μορφής του ναού.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ Σερβιανών»,
προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
 Τον ορισμό της κ. Βάββα Λαμπρινής, ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Π.Σ με αναπληρώτρια της την κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο
της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
 Την κ. Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών ), υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την κ. Βαρβάρα Ζιάκα, ΠΕ Μηχανικών (
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ,
 Την έγκριση της δαπάνης 55.000,00 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 έργου. . …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου
«Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 €
με ΦΠΑ,
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και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 4860/21-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου: α) την κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών), με αναπληρώτρια την κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών), β) την κ. Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), με
αναπληρώτρια την κ. Βαρβάρα Ζιάκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 55.000,00 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 20202022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1828/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση του Πρακτικού Νο1/19-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 24/1597/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
της συμφερότερης προσφοράς, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό
διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, προϋπολογισμού € 25.000,00 καθώς και η σχετική
δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459). Επιπλέον, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν
τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού.
7. Την με α/α 1867 και αριθμ. πρωτ. 130981/8508/24-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
€ 25.000,00 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1927 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9697/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 2628/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
διαβιβάζει συνημμένα, το Νο1/19-10-2020 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 και εισηγείται την έγκρισή του.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/19-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, βάσει της υπ΄ αριθμ. 136338/9021/07-10-2020 Διακήρυξης, για την ανάδειξη της
συμφερότερης προσφοράς, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-012021 έως 31-12-2021, προϋπολογισμού € 25.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459), το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο,
η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των προσφορών που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα, ήτοι των: α) «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», β) «PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.», γ)
«SUPPORT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) «ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (NP
INSURANCE).
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων, και αφού διαπιστώθηκε
ότι όλοι συμμετέχοντες κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η Επιτροπή
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:
Α) η οικονομική προσφορά της «PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.» υποβλήθηκε σε ένα αντίγραφο και
όχι σε δύο, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη. Επιπλέον στην οικονομική της προσφορά
αναφέρεται ο όρος ότι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας είναι τα 500.000,00 €, ο οποίος την καθιστά
υπό αίρεση και ασύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους: "Ο προσφέρων,
εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί
η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως
ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι
είχε και έλαβε υπόψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, καθώς και
τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα". Άλλωστε ο ανωτέρω προσφέρων
κατέθεσε σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, με την οποία δηλώνει ότι
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η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και
Β) H «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» προσφέρει, ως συνολικό κόστος ασφάλισης, το ποσό των 12.245,00 €,
η «SUPPORT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 14.372,00 € και η «ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το ποσόν των 13.460,00 €, προσφορές που είναι εντός των ορίων του
προϋπολογισμού της διακήρυξης
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την απόρριψη της
προσφοράς της «PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.» και την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου του
ως άνω διαγωνισμού της «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», με την ασφαλιστική εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Α.Ε.Γ.Α., από 01-01-2021 έως 31-12-2021 και στην τιμή των 12.245,00 € για το σύνολο των οχημάτων,
όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της υπ΄ αριθμ. 136338/9021/07-10-2020 σχετικής
Διακήρυξης.



Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Νο1/19-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού, βάσει της υπ΄ αριθμ. 136338/9021/07-10-2020 Διακήρυξης, για την ανάδειξη
της συμφερότερης προσφοράς, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2021 έως 31-12-2021,
Α) Απορρίπτεται η προσφορά της «PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.» και
Β) Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» με την ασφαλιστική
εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονομική της προσφορά, ποσού
12.245,00 € για το σύνολο των οχημάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της υπ΄ αριθμ.
136338/9021/07-10-2020 σχετικής Διακήρυξης, είναι η πλέον συμφέρουσα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ασφάλιση των αυτοκινήτων,
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων
Στα Ιωάννινα σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
24/1597/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το
έτος 2021, αποτελούμενη από τους:
1. Νικήτα Κεραμίδα, Προϊστάμενο του τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρο,
(Μ.Υ) με Α΄ βαθμό,
2. Ευάγγελο Κάκο, υπάλληλο του τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρο, (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό
και
3. Λεωνίδα Ρίζο, υπάλληλο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου Δ.Ε.
Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ασφαλιστική
κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π. Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2021.
Η επιτροπή, μέχρι και 10.00 π.μ., καταληκτική ώρα προθεσμίας υποβολής προσφορών,
δέχτηκε τις παρακάτω προσφορές:
1. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. (περιήλθε στην υπηρεσία με courier, την 15/10/2020, με
αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 145277/9643),
2. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. (περιήλθε στην υπηρεσία με courier, την
16/10/2020, με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 145977/9697),
3. SUPPORT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(αριθμός

πρωτοκόλλου

εισερχομένου

146270/9720/16-10-2020) και
4. ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (NP INSURANCE)
(αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 146847/9743/19-10-2020).
Η επιτροπή ακολούθως, προέβη στη διαδικασία ανοίγματος των κυρίως φακέλων των
προσφορών καθώς και των υποφακέλων, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συμμετέχοντες κατέθεσαν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων, με την ένδειξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

και

στον

έλεγχο

των

οικονομικών

προσφορών

των

συμμετεχόντων, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) Η οικονομική προσφορά της PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. υποβλήθηκε σε ένα
αντίγραφο και όχι σε δύο, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη. Επιπλέον στην
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οικονομική της προσφορά αναφέρεται ο όρος ότι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας είναι τα
500.000,00 €, ο οποίος την καθιστά υπό αίρεση και ασύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης,
σύμφωνα με τους οποίους: "Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι είχε και
έλαβε υπόψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, καθώς
και τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα". Άλλωστε ο ανωτέρω
προσφέρων κατέθεσε σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, με
την οποία δηλώνει ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης,
της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) H ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. προσφέρει, ως συνολικό κόστος ασφάλισης, το ποσό των
12.245,00 €, η SUPPORT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσό των 14.372,00 € και η ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ το ποσόν των 13.460,00 €, προσφορές που
είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της διακήρυξης.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται :
α) Την απόρριψη της προσφοράς της PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. και
β) την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού της ΑΦΟΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε., με την ασφαλιστική εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α., από 01-012021 έως 31-12-2021 και στην τιμή των 12.245,00 €, για το σύνολο των οχημάτων, όπως αυτά
αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της υπ΄ αριθμ. 136338/9021/07-10-2020 σχετικής
Διακήρυξης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
εξής:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1830/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση 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
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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 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. 5434/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2641/21-10-2020 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
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
δραστηριοτήτων στη θέση ‘‘Κουφοκαριά’’ κοινότητας
Κρανέας Δήμου Ζηρού
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών
δραστηριοτήτων στη θέση ‘‘Πηγάδια’’ κοινότητας
Κρανέας Δήμου Ζηρού
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/σμός €

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης &
ορισμός αποφαινόμενων
οργάνων

14.133,78

147327/4804/19-10-2020

29.302,08

147325/4803/19-10-2020

43.435,86

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1831/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των
υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), 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. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4776/23-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2683/23-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων μετά την 4η τροποποίησή
του, την ανάγκη μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για υλοποίηση του Προγράμματος
«Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) (αριθ.:2036/33683//24-12-2019 ΚΥΑ –ΑΔΑ:
Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ), εισηγείται «… την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή
δαπάνης δυο χιλιάδων Ευρώ ( 2000€ ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο για την υλοποίηση του Δικτύου
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) - ΣΑΕ 0822 Κ.Α.: 2020ΣΕ08220002 …», σύμφωνα
με τον συνημμένο Πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εκτός και
εντός έδρας, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος του Δικτύου Γεωργικής
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) {αριθ.:2036/33683//24-12-2019 ΚΥΑ ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ)}, και
τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Αριθμός
Δειγματοληπτών

Δαπάνη Ημερήσιας
Αποζημίωσης
(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01)

Δαπάνη χιλιομετρικής
αποζημίωσης
(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01)

Συνολική Δαπάνη

5

500,00

1.500,00

2.000,00

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1832/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση ζημιών Άνω Ρου Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της γέφυρας
Σιστρουνίου» (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13171/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2608/19-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 141219/4602 από 09-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 και τίτλο : «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια
Ηπείρου 2014-2017(π.κ.2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών άνω Ρου
Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της γέφυρας Σιστρουνίου (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 υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια
κοκκώδους υλικού, αμμοχάλικου οδοστρωσίας, σκυροδέματος κατηγορίας 6/20, χαλύβδινου δομικού
πλέγματος B500 C καθώς και συρματοπλέγματος συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα, για την άμεση
αποκατάσταση καθιζήσεων αλλά και άλλων ζημιών που προκλήθηκαν στις όχθες του Αχέροντα ποταμού στην
περιοχή της γέφυρας Σιστρουνίου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση ζημιών
άνω Ρου Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της γέφυρας Σιστρουνίου (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ 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
20142017(π.κ.2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών Άνω Ρου Αχέροντα ποταμού στην περιοχή της γέφυρας Σιστρουνίου» (προμήθεια
υλικών)», βάσει της από 13-10-2020 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 κοκκώδους υλικού, αμμοχάλικου οδοστρωσίας, σκυροδέματος κατηγορίας 6/20, χαλύβδινου
δομικού πλέγματος B500 C, καθώς και συρματοπλέγματος συρματοκιβωτίων, με απλό γαλβάνισμα, για
την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων αλλά και άλλων ζημιών που προκλήθηκαν στις όχθες του Αχέροντα
ποταμού, στην περιοχή της γέφυρας Σιστρουνίου.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1833/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 τη μεταφορά ύποπτων κρουσμάτων
Covid-19 σε ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας καθώς και μεταφορά
ασυμπτωματικών ατόμων ή ασθενών που ολοκληρώνουν την νοσηλεία στα νοσοκομεία
αναφοράς στον τόπο προορισμού τους για την χρονική περίοδο Οκτώβριος –
Δεκέμβριος 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).
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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 Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3999/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 2678/21-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Δαπάνη μεταφοράς ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 σε
ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας καθώς και μεταφορά ασυμπτωματικών
ατόμων ή ασθενών που ολοκληρώνουν την νοσηλεία στα νοσοκομεία αναφοράς στον τόπο
προορισμού τους για την χρονική περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020» από την ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 για την «Αντιμετώπιση Έκτακτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 σε ξενοδοχεία
καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας καθώς και μεταφοράς ασυμπτωματικών ατόμων ή ασθενών
που ολοκληρώνουν την νοσηλεία στα νοσοκομεία αναφοράς στον τόπο προορισμού τους, με
ειδικά διαμορφωμένο όχημα (μικρό λεωφορείο) και ωράριο κάλυψης όλο το εικοσιτετράωρο, για
την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2020,
εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3999/21-10-2020 σχετική
εισήγηση της Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται
κατωτέρω, ως εξής:
«…. Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την
Πανδημία του Κορωνοϊού έχει παραταθεί η διάρκεια μίσθωσης των «Ξενοδοχείων Καραντίνας» από το Υπουργείο
Υγείας , ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ανάγκες φιλοξενίας Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων
Covid-19, τα οποία τίθενται σε καραντίνα.
Για την Περιφέρεια Ηπείρου τα σημεία αναφοράς είναι τα Ιωάννινα και η Πρέβεζα , όπου έχουν επιλεγεί αντίστοιχα
ξενοδοχεία.
Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού και δεδομένου ότι οι Περιφέρειες έχουν αναλάβει την υποχρέωση της
μεταφοράς των θετικών κρουσμάτων προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των Νοσοκομείων και των λοιπών
υπηρεσιών Υγείας , η Περιφέρεια Ηπείρου κάλυψε αυτή την ανάγκη για το διάστημα από τον Ιούλιο 2020 έως και
τον Σεπτέμβριο 2020.
Οι μεταφορές που απαιτήθηκαν ήταν πάρα πολλές και δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο όχημα
εξασφαλίσθηκε η μείωση του κινδύνου της διασποράς της νόσου.
Όπως αναφέρουμε ανωτέρω και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού Ηπείρου του Υπουργείου Τουρισμού έχει δοθεί παράταση σε αυτή την διαδικασία και επιπλέον
σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της επέκτασης
των μεταφορών ώστε να αντιμετωπισθεί και η ασφαλής μετάβαση των ασυμπτωματικών κρουσμάτων καθώς και
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αυτών που λαμβάνουν εξιτήριο και των ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τους νοσούντες από covid-19 “από
και προς” τα Νοσοκομεία της Περιφέρειάς μας στον τόπο διαμονής ή προορισμού τους .
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών σε
επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου και θα είναι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους , ώστε να αντιμετωπίζονται
κατά περίπτωση οι ασφαλείς μεταφορές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων , όπου δεν απαιτείται η εμπλοκή του
ΕΚΑΒ .
Η Περιφέρεια Ηπείρου ,όπως ρητά ορίζεται από τις προαναφερόμενες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας , θα
εξασφαλίσει και πάλι ειδικά διαμορφωμένο όχημα για τις ασφαλείς μεταφορές των θετικών κρουσμάτων Covid-19
από τα «Ξενοδοχεία Διακοπών» στα «Ξενοδοχεία Καραντίνας» αλλά και για όλες τις προαναφερόμενες μεταφορές
για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την κάλυψη της δαπάνης για τις ανωτέρω μεταφορές ως κάτωθι:
(ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022….».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1834/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 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
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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 Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
4009/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2664/22-10-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας ,Οικονομικού έτους 2020 από
τον ειδικό φορέα 151, ΚΑΕ 2551 και ΚΑΕ 2559 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,για τους φορείς
παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα: ….. (Ακολουθεί Πίνακας)
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι επιχορηγούμενοι φορείς διαθέτουν την ειδική πιστοποίηση που απαιτείται , ώστε
να μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4055/2012 (άρθρο 82), 4110/2013 (άρθρο 27) ,
4129/2013 (άρθρο 41) ,4170/2013 (άρθρο 76) και της Κ.Υ.Α. 2/39549/0026/11.06.2015 ( ΦΕΚ 1138/ τ. Β΄/
12-06-2015).Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παρεχόμενο έργο που επιτελείται από όλους τους
επιχορηγούμενους φορείς είναι πολύ αξιόλογο και η λειτουργία τους αποτελεί πρότυπο για την παροχή
φροντίδας και υποστήριξης τόσο στους ηλικιωμένους όσο και στα Άτομα με Αναπηρία, για την περίθαλψη
των οποίων δεν υπάρχουν στην περιοχή της Ηπείρου αντίστοιχα Κρατικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, τα
Γηροκομεία Ζωσιμαδών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου» της Ιεράς
Μητροπόλεως Άρτης είναι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Ν.Π.Ι.Δ.) , και είναι πρότυπα Ιδρύματα κλειστής περίθαλψης Ηλικιωμένων σε Πανελλήνια κλίμακα. Όσον
αφορά το Κέντρο «Αγία Θεοδώρα», είναι Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Διημέρευσης , Ημερήσιας
Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία και πραγματοποιεί πρότυπα προγράμματα θεραπευτικής παρέμβασης μέσω
προεπαγγελματικών Εργαστηρίων, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και ατόμων με αναπηρία
από την Περιοχή της Π.Ε. Άρτας. Επιχορηγούνται για ένα μικρό μέρος των λειτουργικών τους δαπανών , το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 10% έως 15% επί του ετήσιου Προϋπολογισμού τους. …».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού έτους 2020 των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται
στον παρακάτω πίνακα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Φορέων Παροχής
Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων
και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2020 ως εξής:
Α.Α.
1

ΦΟΡΕΑΣ
Γηροκομείο Ζωσιμαδών
Π.Ε. Ιωαννίνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Λειτουργικές δαπάνες
Έτους 2020

ΔΑΠΑΝΗ
70.000,00 €

Ε. Φ. /
ΚΑΕ
Ε.Φ. 151
ΚΑΕ 2551
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2

3

Γηροκομείο «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»
Π.Ε. Άρτας
Κ.Α.Α. Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
«Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΑμεΑ «Αγία Θεοδώρα» του Συλλόγου Γονέων και
Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας»
Π.Ε. Άρτας

Λειτουργικές δαπάνες
Έτους 2020

60.000,00 €

Ε.Φ. 151
ΚΑΕ 2551

Λειτουργικές δαπάνες
Έτους 2020

20.000,00 €

Ε.Φ. 151
ΚΑΕ 2559

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1835/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση
ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3960/21-102020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2663/22-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική
ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.066,40 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική ασφάλεια της
ΕΛ.ΑΣ., για ενημερωτική εκστρατεία ανά την επικράτεια, με θέμα την οδική ασφάλεια και συγκεκριμένα
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και οι
απώλειες συνανθρώπων μας στην άσφαλτο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3960/21-10-2020 σχετική
εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«…Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συνδράμει στην πρωτοβουλία του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημερωτική εκστρατεία ανά την επικράτεια, με θέμα την οδική ασφάλεια.
Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών, ώστε να μειωθούν τα τροχαία
ατυχήματα και οι απώλειες συνανθρώπων μας στην άσφαλτο. Η υλοποίηση της δράσης αυτής περιλαμβάνει διανομή
έντυπου ενημερωτικού υλικού προς τους οδηγούς σε κεντρικές οδούς των τεσσάρων νομών, καθώς και στα διόδια
των αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία-Ιόνια οδός).
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της έκδοση, ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο:
«Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οδική ασφάλεια της
ΕΛ.ΑΣ»…..»
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1836/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια τριών (3) κοντέινερ (container) για τις άμεσες και
επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη διαχείριση και
αντιμετώπιση κρουσμάτων λοίμωξης από τον κορωνοϊό (CoVid-19)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 6596/22-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2669/23-10-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)

3.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010)
όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

4.

Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού (CoVid-19)».

5.

Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω της πορείας εξέλιξης και διασποράς
των κρουσμάτων του κορωνοϊού (CoVid-19)

6.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 150463/4889/22-10-2020 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμός
αποφαινομένων οργάνων.

Με δεδομένη την εξάπλωση της πανδημίας από τον κορωνοϊό (CoVid-19) και στη χώρα μας αλλά και λόγω
του κατεπείγοντος από την πορεία εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων του στην Περιφέρεια Ηπείρου,
κρίνεται απαραίτητο για λόγους πρόληψης, αντιμετώπισης, προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας,
καθώς και περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς του, να τελεστεί, κατεπειγόντως, προμήθεια τριών (3)
κοντέινερ (container) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη
διαχείριση και αντιμετώπιση κρουσμάτων λοίμωξης από τον κορωνοϊό (CoVid-19).
Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
(24.800,00 € με Φ.Π.Α.) του υποέργου: «Προμήθεια τριών (3) κοντέινερ (container) για τις άμεσες και
επιτακτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη διαχείριση και αντιμετώπιση
κρουσμάτων λοίμωξης από τον κορωνοϊό (CoVid-19)» 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»....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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
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Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια τριών (3) κοντέινερ (container) για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της
Περιφέρειας Ηπείρου που σχετίζονται µε τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρουσμάτων λοίμωξης
από τον κορωνοϊό (CoVid-19)», καθώς κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω προμήθεια για λόγους
πρόληψης, αντιμετώπισης, προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, καθώς και
περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς του, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας από τον
κορωνοϊό (CoVid-19) και στη χώρα μας, αλλά και λόγω του κατεπείγοντος από την πορεία
εξέλιξης και διασποράς των κρουσμάτων του στην 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1837/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Στρατίνιτσα (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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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. 13777/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2637/21-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 146796/4782 από 19-10-2020 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: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Στρατίνιτσα (προμήθεια
υλικών)».
7. Την από 20-10-2020 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 του Επαρχιακού οδικού δικτύου πριν την είσοδο του Δ.Δ. Στρατίνιτσας, όπου υπάρχει τμήμα
χωμάτινο και χρήζει ολοκλήρωση. Το συγκεκριμένο σημείο παρουσίαζε φαινόμενο ερπυσμού λόγω υπογείων
νερών, τα όποια έχουν διευθετηθεί σε παρακείμενο οχετό και το οδόστρωμα έχει πλέον εδώ και δύο χρόνια
σταθεροποιηθεί. Έτσι λοιπόν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί με ασφαλτόμιγμα και να επανέλθει η ομαλή
κίνηση των οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου
προς Στρατίνιτσα (προμήθεια υλικών)», 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Στρατίνιτσα
(προμήθεια υλικών)», βάσει της από 20-10-2020 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, με ασφαλτόμιγμα, του επαρχιακού οδικού
δικτύου πριν την είσοδο του Δ.Δ. Στρατίνιτσας, όπου υπάρχει τμήμα χωμάτινο και χρήζει ολοκλήρωσης,
δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σημείο παρουσίαζε φαινόμενο ερπυσμού, λόγω των υπογείων νερών που
έχουν διευθετηθεί σε παρακείμενο οχετό και το οδόστρωμα έχει πλέον σταθεροποιηθεί εδώ και δύο
χρόνια, ώστε να επανέλθει η ομαλή κίνηση των οχημάτων.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1838/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επισκευαστικές εργασίες κοινόχρηστων υποδομών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων για
την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
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ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13779/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2639/21-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 146778/4780 από 19-10-2020 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: «Επισκευαστικές εργασίες κοινόχρηστων υποδομών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων για την
εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 20-10-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τα κτίσματα, κατασκευές και υποδομές ορεινά του
Ν. Ιωαννίνων, που χρησιμοποιούν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και παρουσιάζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα
αφορά στέγαστρα που χρήζουν στερέωση, επισκευή και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων προκειμένου να αντέξουν
την πίεση από το χιόνι και τους ανέμους κατά την διάρκεια του χειμώνα. Θα γίνουν επίσης επισκευές σε
υδρομαστεύσεις που βρίσκονται σε ‘’σάρες’’, που κατολισθαίνουν, καθώς και συντήρηση κάθε υποδομής που
αφορά την στέγαση, την πρόσβαση και την διατήρηση των υποδομών νερού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επισκευαστικές εργασίες
κοινόχρηστων υποδομών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (παροχή
υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευαστικές εργασίες κοινόχρηστων υποδομών
στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
από 20-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά εργασίες σε κτίσματα, κατασκευές και υποδομές στα
ορεινά του Ν. Ιωαννίνων, που χρησιμοποιούν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και παρουσιάζουν
προβλήματα και συγκεκριμένα στέγαστρα που χρήζουν στερέωση, επισκευή και τοποθέτηση ειδικών
τεμαχίων προκειμένου να αντέξουν την πίεση από το χιόνι και τους ανέμους, κατά την διάρκεια του
χειμώνα, καθώς επίσης επισκευές σε υδρομαστεύσεις που βρίσκονται σε ‘’σάρες’’ που κατολισθαίνουν
και συντήρηση κάθε υποδομής που αφορά την στέγαση, την πρόσβαση και την διατήρηση των υποδομών
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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1839/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά Ιωαννίνων (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12974/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2659/22-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 148777/4848 από 21-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004
και με τίτλο: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 20142017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Εργασίες διευθέτησης παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 21-10-2020 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 τον καθαρισμό από φερτά υλικά,
προσχώσεις και πεσμένα κλαδιά στον ποταμό και τα παραποτάμια ρέματα στην περιοχή της Μηλιάς Ιωαννίνων.
Θα γίνει ανάσυρση όλων των υλικών που έχουν συσσωρευτεί, των πεσμένων δένδρων, ενώ παράλληλα θα
δημιουργηθούν αναχώματα σε επικίνδυνα σημεία του ποταμού, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από
την υπερχείλιση των νερών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διευθέτησης
παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ
2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης
παραποτάμιων και ρεμάτων στην Μηλιά Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 21-10-2020
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά, προσχώσεις και
πεσμένα κλαδιά στον ποταμό και τα παραποτάμια ρέματα στην περιοχή της Μηλιάς Ιωαννίνων και ως εκ
τούτου θα γίνει ανάσυρση όλων των υλικών που έχουν συσσωρευτεί, των πεσμένων δένδρων, ενώ
παράλληλα θα δημιουργηθούν αναχώματα σε επικίνδυνα σημεία του ποταμού, προκειμένου να
αποφευχθούν προβλήματα από την υπερχείλιση των νερών.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1840/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες
εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ19/2867/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ2Θ465ΧΘΞ-ΕΤΡ) απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και διάθεση πίστωσης
300.000,00 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. για
το έργο με τίτλο «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
7. Την αριθμ. 15/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 250.000,00 με ΦΠΑ και διάθεσης των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε.
9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2020, καθώς και την δέσμευση πιστώσεων ποσού 50.000,00 € της Π.Ε. Άρτας οικ. έτος
2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσες
εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ 2014ΣΕ57200002.
8. Την αριθμ.17/1025/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη
Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €,
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1487/02-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. 1219/10-06-2020
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. 10/897/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
και την με α/α 1474 και αρ. πρωτ. 2396/26-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (οικ.
έτος 2020: 250.000,00 € και οικ. έτος 2021: 50.000,00 €), η οποία καταχωρήθηκε με α/α
1494 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
9. Την αριθμ. 19/1174/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 21-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
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10. Την αριθμ. 23/1496/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-08-2020, με α/α Συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90778, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες
ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ
300.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας (ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002
της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ) και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή
έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 98.421,20 € χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και 125.393,86 € με ΦΠΑ.
11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2568/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2654/21-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 15-10-2020 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 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι εκατοστά επί τοις εκατό (58,20
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 98.421,20 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και 125.393,86 € με ΦΠΑ.
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 15-10-2020 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 25-08-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90778, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας
Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας (ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ),
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 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147, που διενεργήθηκε στις 25-08-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.935,48 € και συνολικής
δαπάνης με ΦΠΑ 300.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε.
9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας (ενάριθμο έργο
2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ), στην εργοληπτική επιχείρηση ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι εκατοστά
επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
98.421,20 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και
125.393,86 € με ΦΠΑ,
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σύμφωνα με το από 25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με
την αριθμ. 23/1496/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω,
από 15-10-2020 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 ΦΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Άρτας, στο ποσό των 125.393,86 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ.071 και Κ.Α.Ε. 9459.05.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
(ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ), σύμφωνα με την αριθμ. 15/897/1906-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1474 αρ. πρωτ. 2396/26-062020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1494, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου
«Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 15.10.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
1000 πμ οι:
1. ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, Πρόεδρος,
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μέλος, και
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΠΕ Χημικών Μηχανικών του ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 19/1174/29.07.2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 21.07.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 12.09.2019 πρακτικό της
δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 23/1496/10.09.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με
την οποία εγκρίθηκε το από 28.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των
διατάξεων του 117 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας» προϋπολογισμού 300.000,00 € με
ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι
εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο
ποσό 101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 125.393,86 €.
2. Το Αρ. Πρωτ. 2204/21.09.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 23/1496/10.09.2020
απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο
χρονικό διάστημα.
4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε,
στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» καθώς και με το Αρ. Πρωτ. οικ. 2436/05.10.2020
έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης.
5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, προσωρινού
αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
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6. Την από 13.10.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, προσωρινού
αναδόχου, με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με
τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2
- 23.10 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και είκοσι
εκατοστά επί τοις εκατό (58,20 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
101.124,08 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 125.393,86 €.
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 25.08.2020 Πρακτικού δημοπρασίας.

Άρτα, 15.10.2020
Η Επιτροπή

1. ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ

3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1841/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 του από 20-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2020
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 24/1652/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 45.161,29 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 56.000,00 €, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2281/23-09-2020
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ.
733/21.09.2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΚΑΕ 9725Α), βάσει της αριθμ.
27806/2019/03-03-2020 (ΑΔΑ: Ω9Β646ΨΧΥΙ-1ΨΧ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2703/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2653/21-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-10-2020 για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η
εργοληπτική επιχείρηση του κ. Ρήγα Κουτσού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις
εκατό (53,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.411,78 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 21.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 26.320,00 € με ΦΠΑ.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 20-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 20-10-2020, για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 45.161,29 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ
56.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων (ΚΑΕ 9725Α), βάσει της αριθμ. 27806/2019/03-03-2020 (ΑΔΑ: Ω9Β646ΨΧΥΙ-1ΨΧ)
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Ρήγα Κουτσού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία
επί τοις εκατό (53,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.411,78 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 21.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 26.320,00 € με ΦΠΑ.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του Ν 4412/2016 και το
σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του Ν 4412/2016, για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση
Δικαστικού Μεγάρου».
Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 20.10.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 00 πμ
οι:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικών της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. ΤΤ 2649/
15.10.2020 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή
δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου.
Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας κάλεσε
τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με τον
φάκελο των οικονομικών προσφορών.
Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο
πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με
τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω ή στα νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΞΗ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
1.
Π. METAL RECYCLE MON/PH I.K.E.
Α2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
2.
Βάρφης Ευθύμιος
47.000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
η
3.
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
4.
Κουτσός Ρήγας
53.000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
5.
Κουτσός Λάμπρος
53.000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
6.
Μαυρομάτης Ευρυπίδης
47.000
ΗΜ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
7.
Ζώτος Περικλής
2η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
8.
Τσώλας Παναγιώτης
47.000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
9.
ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
η
10.
Μπούγας Δημήτριος
2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
11.
Τζαμάκου Ευτυχία
47.000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
12.
Νίκας Δημήτριος
Α1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
η
13.
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως επίδοσης
προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση
των προσφορών.
Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι φάκελοι
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα Επίδοσης Προσφορών
που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των φακέλων
της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από όλα τα
μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των προσφορών όπως
παρακάτω:
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Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
53,00 %
52,00 %
49,00 %
47,00 %
46,00 %
43,00 %
31,00 %
29,00 %
28,00 %
25,00 %
16,27 %
15,00 %
7,00 %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κουτσός Ρήγας
Νίκας Δημήτριος
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Κουτσός Λάμπρος
Βάρφης Ευθύμιος
Ζώτος Περικλής
Τζαμάκου Ευτυχία
ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τσώλας Παναγιώτης
Μπούγας Δημήτριος
Π. METAL RECYCLE MON/PH I.K.E.
Μαυρομάτης Ευρυπίδης
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
21.225,81
21.677,42
23.032,26
23.935,48
24.387,10
25.741,94
31.161,29
32.064,52
32.516,13
33.870,97
37.813,55
38.387,10
42.000,00

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής
των ποσοστών.
Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα έντυπα
των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
53,00 %
52,00 %
49,00 %
47,00 %
46,00 %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κουτσός Ρήγας
Νίκας Δημήτριος
Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Κουτσός Λάμπρος
Βάρφης Ευθύμιος

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
21.225,81
21.677,42
23.032,26
23.935,48
24.387,10

6.
7.
8.
9.
10.

Ζώτος Περικλής
Τζαμάκου Ευτυχία
ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τσώλας Παναγιώτης
Μπούγας Δημήτριος

43,00
31,00
29,00
28,00
25,00

%
%
%
%
%

25.741,94
31.161,29
32.064,52
32.516,13
33.870,97

11.
12.
13.

Π. METAL RECYCLE MON/PH I.K.E.
Μαυρομάτης Ευρυπίδης
Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

16,27 %
15,00 %
7,00 %

37.813,55
38.387,10
42.000,00

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως προς
την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Από τα παραπάνω προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εμπροθέσμως και νομοτύπως,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, τους ενσφράγιστους φάκελους εκτός του συμμετέχοντος
«Μαυρομάτης Ευρυπίδης» για τον οποίο προέκυψε ότι δεν έχει δικαίωμα ανάληψης Οικοδομικών
έργων ή εργασιών και για το λόγο αυτό απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η
εργοληπτική επιχείρηση του κ. Ρήγα Κουτσού. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία επί
τοις εκατό (53,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.411,78 €
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 21.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 26.320,00 € με ΦΠΑ.
Άρτα, 20.10.2020
Η Επιτροπή
1.

Ιωάννα Ζαρκάδα

2.

Αλεξάνδρα Βέλιου

3.

Ιωάννης Τσιρώνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1842/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της
παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2603/16-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2604/16-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 15.10.2020 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την
οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 31/12/2020. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου
υπογράφηκε στις 20.03.2019 και η προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι 20.06.2020. Με την αρ.
15/895/19.06.2020 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι την 20/10/2020.Το έργο ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος και υπολείπεται η κατασκευή μικρού
τμήματος σαρζανέτ ανάντη της παλιάς γέφυρας Άρτας. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται μόνον όταν
διακόπτεται η παροχή νερού εντός της κοίτης μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ και όταν οι καιρικές συνθήκες
(βροχοπτώσεις) και οι απαιτήσεις άρδευσης το επιτρέπουν. Για την οργάνωση του εργοταξίου και την
ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού απαιτείται η διακοπή της ροής για διάστημα τουλάχιστον
δέκα (10) ημερών και αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν ελαχιστοποιούνται οι βροχοπτώσεις, δηλαδή από τον
Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και κατόπιν σχετικού αιτήματος και απόφασης της ΔΕΗ. Με την από 08.10.2020
ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΔΕΔΗΕ/Συγκρότημα Αράχθου ενημερωθήκαμε ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν συναινεί
στην διακοπή λειτουργίας των ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι και ΙΙ στην τρέχουσα περίοδο. Για τους ανωτέρω λόγους
η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως
μέχρι 31.12.2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και την μη συναίνεση της την
ΔΕΔΗΕ/Συγκρότημα Αράχθου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της
παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1843/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς»,
αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2490/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2624/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 07.10.2020 αίτηση της αναδόχου
επιχείρησης «EVEN Ι.Κ.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας παράδοσης των
μεταλλικών κερκίδων έως 31.12.2020. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 31.07.2020 και η
προθεσμία είναι τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31.10.2020. Ο λόγος που εισηγούμαστε να δοθεί παράταση είναι
κυρίως το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων δεν έχει ολοκληρώσει τις υποδομές σύμφωνα με την υποχρέωση που
απορρέει από την προγραμματική σύμβαση. Για τους ανωτέρω λόγους η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να
δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.12.2020 για τους λόγους
που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς»,
αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1844/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 31-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2619/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2626/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής: «…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 15/10/2020 αίτηση του αναδόχου του
έργου του θέματος, με την οποία ζητά δίμηνη παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους
που αναφέρονται σε αυτή, έως 31/12/2020.Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2019 με
προϋπολογισμό 129.000,00 € με Φ.Π.Α. και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.656,22 € με
ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε την 31/12/2019 και η συμβατική προθεσμία περάτωσης λήγει την 31/10/2020.
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% περίπου των εργασιών του έργου Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να
δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31/12/2020 για τους λόγους
που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.….».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-91-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1845/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ4 Γαβριάς Ψαθοτοπίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2644/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2627/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 145904/4760/16.10.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 –
2017 (π.κ.2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ4 Γαβριάς
Ψαθοτοπίου»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός της κοίτης
και των πρανών της τάφρου. Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης,
απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης
μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ισχύος άνω των 150 ίππων καθώς και ελαστικοφόρο εκσκαφέα
με προέκταση βραχίονα κατά 1,50 μ. και ισχύος 70 έως 125 ίππων), η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε
ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια
Ηπείρου 2014 – 2017 (π.κ.2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ4 Γαβριάς Ψαθοτοπίου»,
εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της
έλευσης της χειμερινής περιόδου, με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, και με επιμέτρηση
των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.
Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών της τάφρου, ήτοι
καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών,
με τη χρήση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα ισχύος άνω 150 ίππων, καθώς και ελαστικοφόρου
εκσκαφέα, με προέκταση βραχίονα κατά 1,50 μ. και ισχύος 70 έως 125 ίππων.
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 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1846/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής στην επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή
– όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 2668/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2652/21-10-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθμό πρωτ. 146808/4785/19.10.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 7.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 20142017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής στην
επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)»), για την εκτέλεση του έργου
του θέματος και ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει ο καθαρισμός του τεχνικού
στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης
μηχανημάτων έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες
πρέπει να εκτελεστούν άμεσα. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 7.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα
‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής στην επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή
υπηρεσιών)».…..».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση –
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», για
την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής
στην επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», με τη χρήση
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των
μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός του τεχνικού στο ρέμα ‘‘Κακολάγκαδο’’ Ροδαυγής,
εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της έλευσης της
χειμερινής περιόδου.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1847/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Άρτας οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του έργου «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4106/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2655/21-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Αποζημίωση
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ 2020ΣΕ08220002)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας, οικ. έτους 2020, για την υλοποίηση του έργου υλοποίηση του έργου «Αποζημίωση Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)», ως
εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ

291.9459.01.000.01

Αποζημίωση Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου
Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ 2020ΣΕ08220002)

13.920,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αποζημίωση Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002) –
(αριθ.: 2036/336831/24-12-2019 ΚΥΑ –
ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ)

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1848/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε παραγωγική μονάδα στην περιοχή της
Βίγλας 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13312/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2611/19-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις σε μια βαλτώδη περιοχή, όπως και αυτή της Βίγλας Άρτας, και
λόγω των συνεχών και βαρέων οχημάτων προς παραγωγική μονάδα της περιοχής, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται
με δυσκολία αλλά και κίνδυνο ταυτόχρονα εξαιτίας των έντονων καθιζήσεων – ρηγματώσεων που έχουν
προκληθεί. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού για την ασφαλή διέλευση σε
αυτή.
2. Την με αριθμ. : 142881/4655/13-10-2020 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 : «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε παραγωγική μονάδα στην περιοχή
της Βίγλας Άρτας (προμήθεια υλικών)»..…».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε
παραγωγική μονάδα στην περιοχή της Βίγλας Άρτας (προμήθεια υλικών)» του έργου : «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση οδού για την πρόσβαση σε
παραγωγική μονάδα στην περιοχή της Βίγλας Άρτας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται
απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση της βατότητας της ως άνω οδού, για την ασφαλή, σε αυτή, διέλευση,
δεδομένου ότι η περιοχή είναι βαλτώδης και λόγω των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων και των συνεχών
- βαρέων οχημάτων προς παραγωγική μονάδα της περιοχής, η πρόσβαση γίνεται με δυσκολία εξαιτίας
των καθιζήσεων-ρηγματώσεων που έχουν προκληθεί.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1849/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 του Πρακτικού Νο1/09-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο
“THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού
144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B ΑδριατικήΙόνιο 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
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ.
3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί
έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 22/1444/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε:
α) η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 144.395,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on
Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο
2014-2020» και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 071 και ΚΑ 5399.01
(για ποσό € 122.735,75 με ΦΠΑ) και 9459.05.000.01 (για ποσό € 21.659,25 με ΦΠΑ) του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
οικ. έτους 2020, β) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για την
υλοποίηση του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως
συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 15632/27-08-2020 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και
γ) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανωτέρω ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Τις με α/α 1829 (αριθμ. πρωτ. 125398/17198/15-09-2020) και 1830 (αριθμ. πρωτ.
125401/17199/15-09-2020) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1879 και
1878 αντίστοιχα, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20833/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2650/21-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς
έγκριση, το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου
διαγωνισμού του θέματος, που αφορά στα στάδια «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά».
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/09-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 126261/17321/16-09-2020 και με Α/Α Συστήματος: 99169
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το
έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020», προϋπολογισμού €
144.395,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑ 5399.01 (για ποσό € 122.735,75
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με ΦΠΑ) και 9459.05.000.01 (για ποσό € 21.659,25 με ΦΠΑ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και
έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», της μοναδικής
προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης, έκρινε δεκτή την προσφορά για τη
συνέχεια του διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο, αξιολόγηση και
βαθμολόγηση ανά κριτήριο, της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «TREK
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», και διαμόρφωσε τον συγκεντρωτικό πίνακα
βαθμολογίας, σύμφωνα με τον οποίο, η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του
συμμετέχοντα είναι ίση με 108,33 βαθμούς και κρίνεται αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών
Προσφορών.



Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο1/09-10-2020 (αποσφράγιση
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας,
στον ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό βάσει της αριθμ. πρωτ. 126261/17321/16-09-2020
και με Α/Α Συστήματος: 99169 διακήρυξης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το
έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” προϋπολογισμού €
144.395.00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο
2014-2020»,
και στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα
προσφορά του οικονομικού φορέα «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.»,
η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της
προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και
βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=108,33 βαθμούς.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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Ηγουμενίτσα 09.10.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για
το Έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism
founded

on

Innovation

Capacities”

πλαίσιο

του

Προγράμματος

στο

Συνεργασίας

Interreg V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Ηγουμενίτσα, στις 09.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, στα γραφεία
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ
22/1444/28.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ως
επιτροπή διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. Συστήματος 99169 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου
Διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 126261/17321/16.09.2020 διακήρυξη, οι όροι
της οποίας καταρτίσθηκαν με την προαναφερόμενη

(22/1444/28.08.2020) απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
για το Έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης

σχέσης

ποιότητας-τιμής,

προϋπολογισμού

δαπάνης

144.395,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:
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1. κ. Μπάρμπας Αντώνιος, Πρόεδρος
2. κα. Αθανασίου Σοφία, Μέλος
3. κα Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος
O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, τη
Διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό για την επιλογή
Αναδόχου για το έργο:

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής

Ενότητας Θεσπρωτίας για το Έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation
Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική – Ιόνιο 20142020» παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(στο εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος τον αριθμό 99169.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η Δευτέρα 05η Οκτωβρίου 2020, και ώρα 15:00 μ.μ, και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 09 η Οκτωβρίου 2020, και ώρα
10:30 π.μ.
Η Επιτροπή έχοντας τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προέβη στην έναρξη της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών. Αρχικά, συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 99169 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό
μία (1) Προσφορά από τον παρακάτω υποψήφιο:

α/α

1

Υποψήφιος
TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση
Ενεργός

Ημερομηνία & ώρα
Υποβολής προσφοράς
30/09/2020 13:09:09
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Επισημαίνεται ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια η επιτροπή έθεσε τους διαπιστευμένους κωδικούς στο σύστημα και
αποσφράγισε την προαναφερόμενη προσφορά ώστε να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο των αναρτημένων ηλεκτρονικών αρχείων και διαπίστωσε τα εξής στοιχεία του
υποψηφίου:
α/α

Υποψήφιος

προσφορά

1

TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

191269

που περιλάμβανε τριάντα οκτώ (38) ηλεκτρονικά αρχεία. Επίσης παρέλαβε ένα
σφραγισμένο φυσικό φάκελο με τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή» του
ιδίου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αριθ. Πρωτοκόλλου :
α/α

Υποψήφιος

Αριθμός Πρωτοκόλλου

TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 136044/18715/01.10.2020

1

Α.Ε.
που περιείχε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών συμμετοχής της
μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας και συγκεκριμένα εξετάστηκαν αναλυτικά:


τα ηλεκτρονικά αρχεία που επισυνάφθηκαν μέσω του συστήματος στην προσφορά



το σύνολο των εγγράφων που προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή.

Από την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων και αρχείων διαπιστώθηκε ότι η υποβαλλόμενη
προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. πληροί όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου, η προσφορά
της γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.
Έπειτα, η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω, προέβη στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση της προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας, βάσει των κριτηρίων της
παραγράφου 2.3 της διακήρυξης και με τα οποία υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της
Τεχνικής Προσφοράς όπως αυτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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I.

Α/Α

Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒKM)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

TREK

TREK

Βαθμολογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

Βαθμολογία 1 Βαθμολογία 2 Βαθμολογία
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ

1.

Κατανόηση απαιτήσεων Έργου

20%

100,00

20,00

100,00

100,00

100,00

2.

Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του Έργου

30%

123,33

37,00

120,00

120,00

130,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒKM)
II.

Α/Α

1.
2.

50%

Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Φάσεις - Παραδοτέα έργου
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

20%
10%

TREK

TREK

Βαθμολογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

100,00
100,00

20,00
10,00

Βαθμολογία 1 Βαθμολογία 2 Βαθμολογία
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

30%

III. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής
καικατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του
Έργου

2.

Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας
του αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ)
Η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών (Β Τ) είναι:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

TREK

TREK

Βαθμολογία

Σταθμισμένη
βαθμολογία

10%

106,67

10,67

100,00

110,00

110,00

10%

106,67

10,67

110,00

100,00

110,00

Βαθμολογία 1 Βαθμολογία 2 Βαθμολογία
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ

20%
108,33
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Από τα παραπάνω προκύπτει η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της TR EK
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. είναι ίση με 108,33 βαθμούς, κρίνεται
αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών.
Ο ορισμός της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονομικών
Προσφορών, θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, με
επόμενο έγγραφο.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1. Μπάρμπας Αντώνιος, Πρόεδρος

2. Αθανασίου Σοφία, Μέλος

3. Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1850/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών 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).

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

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

-109-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20561/19-10-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2625/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ.
και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως εμφανίζονται
στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τις
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα, ως εξής:

α/α

1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
– ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συντήρηση
καυστήρων
Προμήθεια
διαφόρων
εργαλείων
Προμήθεια
βιβλίων/μπλοκ/σφ
ραγίδες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με ΦΠΑ) €

ΕΦ 072 /
ΚΑΕ

Ετήσια συντήρηση καυστήρων / λεβητών που βρίσκονται στους
χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕΘ

400,00 €

0851.01

Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και ανταλλακτικών για τις
ανάγκες του Διοικητηρίου της ΠΕΘ.

500,00 €

1699.01

Προμήθεια μπλοκ εγγραφής μόνιμου υλικού των πενήντα
τριπλών φύλλων και δύο (2) σφραγίδων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕΘ.

100,00 €

1699.01

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1851/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 επιδότησης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας
για το σχολικό έτος 2020-2021.
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.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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 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 Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 20884/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2666/22-10-2020 στον φάκελο
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
5. Την αριθμ.50025/26-9-2018 ΚΥΑ για την μεταφορά μαθητών για μετακίνηση με επιδότηση βάσει του
άρθρου 3. παρ 1, 1α-1β << Αν η μεταφορά των μαθητών…… της ίδιας οικογένειας >> και άρθρο 2
Κεφάλαιο Α παρ. 3.
6. Τις αριθμ 42/2084/13-12-2017,32/1779/25-11-2016,6/259/9-3-2017,24/1233/9-8-2017, αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 της παραπάνω σχετ. ΚΥΑ 50025/26-9-2018 «Για τους μαθητές οι οποίοι
λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από
τους υπόλοιπους, θεωρείται ότι υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους
ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των εξήντα
(60) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο.
8. Το γεγονός πως για την μεταφορά των μαθητών της ίδιας οικογένειας Σταύρου Μαρίνα, Σταύρου Άννα
που φοιτούν στο 2Ο Δημοτικό Φιλιατών με ώρα λήξης του ωραρίου 16:00 και Σταύρου Χαρίτου που φοιτά
στο 2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών με ώρα λήξης 13.00 , απαιτείται η καταβολή του επιδόματος μια φορά και
για τα τρία μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3, για την πρωινή μεταφορά τους και λόγω της συμπληρωματικής
ανάγκης αντιμετώπισης της μεταφοράς τους από την μεσημεριανή διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με
διαφορά άνω της μίας ώρας, οφείλεται είτε ο ορισμός αντίστοιχου μεσημεριανού δρομολογίου το οποίο δεν
είναι εφικτό ως οικονομικά ασύμφορο είτε η αντίστοιχη καταβολή επιδόματος του άρθρου 3 για την
μεσημεριανή διαδρομή μια φορά που θα αφορά και τα δύο μέλη, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που
τα αντίστοιχα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν με ΕΔΧ Ταξί ή
Μισθωμένα Λεωφορεία, οπότε θα εκτελούνταν ως πρωινή διαδρομή και για τους τρεις μαθητές και με
διπλή μεσημεριανή επιστροφή για τον μαθητή του Νηπιαγωγείου στις 13.00 και για τους μαθητές του
Δημοτικού στις 16.00.
9. Το αριθμ. 12639/24-2-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
10. Το γεγονός ότι έχει προκύψει ανάγκη τροποποίησης απόφασης για επιδότηση δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών.
Παρακαλούμε
1- Για την τροποποίηση της αριθμ 42/2084/13-12-2017 απόφασης (ως προς το σκέλος Α παρ. α ) για επιδότηση
στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο για την μεταφορά από Σεπτέμβριο 2020 με το αριθμ. ΧΑΤ 3664 αυτοκίνητό
του των μαθητών-τέκνων του από τον Αμπελώνα στο 2ο Δημοτικό Φιλιατών (Μαρίνα- ΣΤ΄ Δημοτικού και
Άννα- Δ΄ Δημοτικού ) και 2Ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών (Χαρίτος- Νήπιο ) ποσού 8,40€ (24Χ0,35) το πρωί και
επιστροφή 13:15 στον Αμπελώνα μόνο τοv Χαρίτο καθότι τα υπόλοιπα τέκνα φοιτούν στο ολοήμερο 16:00
,βάσει του άρθρου 3 της ΚΥΑ 50025/26-9-2018.
2- Για την τροποποίηση της αριθμ.42/2084/13-12-2017 απόφασης (ως προς το σκέλος Α παρ. β από 4,20€ σε
8,40€) και συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων
πιστώσεων του ΕΦ 191 και ΚΑΕ 0821 (με αριθμ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1833/16-9-20 και
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απόφασης Οικ. Επιτροπής 23/1518/10-9-2020) συνολικού προϋπολογισμού 350,00€ μέχρι 31-12-2020,και
450,00€ μέχρι 30-6-2021 για την τελική επιδότηση ποσού 8,40 € (24Χ0,35) στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο
του Χαρίτου για το δρομολόγιο ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Επιστροφή 16:00) καθώς επέστρεφε τους
μαθητές-τέκνα του ΜΑΡΙΝΑ ( Ε΄ Δημοτικού )και ΑΝΝΑ (Γ΄ Δημοτικού) που παρέμειναν μέχρι της 16:00 η
ώρα στο ολοήμερο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών. Μεταφερόταν με το αριθ. ΧΑΤ 3664 ΙΧ
αυτοκίνητό του από 1-1-2020 και μετέπειτα, λόγω της διαφορετικής διάρθρωσης των προγραμμάτων
σπουδών τους όπου αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους και λαμβάνοντας υπόψη την παρ
3 Κεφάλαιο Α άρθρο 2 της ΚΥΑ 50025/26-9-2018. …».

7. 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.6),
εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 2 παρ. 3
Κεφάλαιο Α της υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018),


Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 4/175/10-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής:
ως προς το σκέλος Α στ. α): για επιδότηση στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο, για την μεταφορά
από Σεπτέμβριο 2020 με το αριθμ. ΧΑΤ 3664 ΙΧ αυτοκίνητό του των μαθητών-τέκνων του, από
τον Αμπελώνα στο 2ο Δημοτικό Φιλιατών (Μαρίνα - ΣΤ΄ Δημοτικού και Άννα - Δ΄ Δημοτικού) και
2Ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών (Χαρίτος- Νήπιο) ποσού 8,40 € (24Χ0,35) το πρωί και επιστροφή
13:15 στον Αμπελώνα μόνο τοv Χαρίτο καθότι τα υπόλοιπα τέκνα φοιτούν στο ολοήμερο 16:00
και
ως προς το σκέλος Α στ. β): από 4,20 € σε 8,40 € για την τελική επιδότηση ποσού 8,40 €
(24Χ0,35) στον γονέα Σταύρου Αθανάσιο του Χαρίτου για το δρομολόγιο ΦΙΛΙΑΤΕΣΑΜΠΕΛΩΝΑ (Επιστροφή 16:00) καθώς επέστρεφε τους μαθητές-τέκνα του Μαρίνα ( Ε΄
Δημοτικού) και Άννα (Γ΄ Δημοτικού) που παρέμειναν μέχρι της 16:00 η ώρα στο ολοήμερο του
2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών. Μεταφερόταν με το αριθ. ΧΑΤ 3664 ΙΧ αυτοκίνητό του από 11-2020 και μετέπειτα, λόγω της διαφορετικής διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών τους
όπου αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους.



Εγκρίνει την πραγματοποίηση συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 350,00 € μέχρι 31-12-2020
και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 191 και ΚΑΕ 0821 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, καθώς και την δέσμευση
ποσού 450,00 € μέχρι 30-06-2021 σε βάρος του ΕΦ 191 και ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-113-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1852/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 βατότητας και διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών
υποδομών στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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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. 13778/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2638/21-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 146792/4781 από 19-10-2020 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: «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών
στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 20-10-2020 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 με χωματουργικά
μηχανήματα που αφορούν διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στην περιοχή της
Θεσπρωτίας. Συγκεκριμένα θα γίνουν προσβάσεις και αποκατάσταση της βατότητας προς τις μονάδες
προκειμένου να είναι προσβάσιμες από τους κτηνοτρόφους, καθώς και διαμόρφωση επιπλέον χώρων για την
ανέγερση πρόχειρων καταλυμάτων σε χώρο που τις έχει δοθεί άδεια. Θα γίνουν επίσης εργασίες διευθετημένης
ροής των ομβρίων και κατά μήκος των δρόμων και περιμετρικά των χώρων σταβλισμού. Τέλος, θα γίνουν
εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων στην περιοχή..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας και
διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας
(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και διαμόρφωση χώρων
κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια των Φιλιατών και Ηγουμενίτσας (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 20-10-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά εργασίες διαμόρφωσης
χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στην περιοχή της Θεσπρωτίας, με χωματουργικά
μηχανήματα και πιο συγκεκριμένα προσβάσεις και αποκατάσταση της βατότητας προς τις μονάδες, ώστε
να είναι προσβάσιμες από τους κτηνοτρόφους, καθώς επίσης και εργασίες όπως, διαμόρφωση επιπλέον
χώρων για την ανέγερση πρόχειρων καταλυμάτων σε χώρο που έχει δοθεί άδεια, διευθετημένη ροή των
ομβρίων κατά μήκος των δρόμων και περιμετρικά των χώρων σταβλισμού και καθαρισμός και διευθέτηση
ρεμάτων στην περιοχή.


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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
-115-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1853/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου
διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού €
680.920,00 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).
-116-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 5/333/18-02-2020 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 Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 411/14-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και βάσει της
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/24/12-02-2019
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 11/632/30-04-2020 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 04-03-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88253, που διενεργήθηκε την 0406-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,41 % στις τιμές του Τιμολογίου
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 279.757,14 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ και 321.742,96 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Την αριθμ. 20/1285/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το 2ο/28-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας
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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. 88253, που διενεργήθηκε την 0406-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου
στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»
και σύμφωνα με το οποίο:
Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», επειδή τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα, δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας διακήρυξης οπότε δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο
4.2δ) αυτής
Β. αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η εργοληπτική επιχείρηση
«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό
(20,10 %), με προσφερόμενο ποσό 438.778,28 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη
544.085,07 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 04-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/929/19-06-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Γ. διαβιβάσθηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72
του Ν. 4412/2016 για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια
Ηπείρου), της εγγύησης συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από
τον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ».
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5187/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2649/21-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 14-10-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε
αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα
εκατοστά επί τοις εκατό (20,10 %) και προσφερόμενο ποσό 438.778,28 € χωρίς ΦΠΑ και
συνολική δαπάνη 544.085,07 € με ΦΠΑ.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 14-10-2020 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 04-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88253, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον
δημοτικό σχολείο Καναλίου», προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
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 «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ».
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Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147, που διενεργήθηκε στις 04-06-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου»,
προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», με
μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό (20,10 %) και προσφερόμενο
ποσό 438.778,28 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 544.085,07 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το
2ο/28-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
20/1285/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 1410-2020 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 «ΒΕΡΜΙΟΝ
ΑΤΕΕ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας,
στο ποσό των 544.085,07 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:
«Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου».
Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Πρέβεζας σήμερα στις 14.10.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
1000 πμ οι:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος, και
3. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Μηχανικός, Μέλος,
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 11/632/30.04.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 15/929/19.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία εγκρίθηκε το από 04.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει
των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου»
προϋπολογισμού 680.920,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα ένα και σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (41,41 %) και προσφερόμενο ποσό
χωρίς ΦΠΑ 321.742,96 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 398.961,27 €.
2. Την αρ. 20/1285/07.08.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία εγκρίθηκε το 2ο /28.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει
των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου»
προϋπολογισμού 680.920,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία: α) απορρίφθηκε η προσφορά του
αναδειχθέντος με την αρ. 15/929/19.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου προσωρινός μειοδότης «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» και β) προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία προσέφερε μέση
τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό (20,10 %) και προσφερόμενο
ποσό χωρίς ΦΠΑ 438.778,28 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 544.085,07 €.
3. Το αρ. πρωτ. 126642/4338/17.09.2020 έγγραφο κοινοποίησης
20/1285/07.08.2020 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

της

αριθ.

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
5. Το αρ. πρωτ. 133987/4595/29.09.2020 έγγραφο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
στον προσωρινό ανάδοχο «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
6. Την από 09.10.2020 αίτηση του κ. Γεωργίου Ρουπακιά εκπροσώπου της κοινοπραξίας
«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο
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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
«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι και δέκα εκατοστά
επί τοις εκατό (20,10 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 438.778,28 € και συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ 544.085,07 €.
Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια των από 04.06.2020 και 28.07.2020 πρακτικών
δημοπρασίας.
Πρέβεζα, 14.10.2020
Η Επιτροπή
1.

Χρήστος Παπαβασιλείου

2.

Νικόλαος Σερβετάς

3.

Νικόλαος Τζάρας

-121-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1854/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020
επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην
περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 19/1185/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή
τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
3081/23-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του
έργου, με την αριθμ. πρωτ. 97052/3080/23-07-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, και
με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με
την με α/α 845 και αρ. πρωτ. 33357/1071/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 833 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου,
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 25/1729/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2020 ανοιχτής
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η διενεργηθείσα
δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και εγκρίθηκε
η επαναδημοπράτηση του έργου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης
με την αριθμ. 19/1185/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 22η Οκτωβρίου
2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας.
7. Την αριθμ. πρωτ.150826/5241/23-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας (συνημμένη με αρ. πρωτ. 150908/2677/23-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων
2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-10-2020 για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε
ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό
( 2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 € χωρίς
ΦΠΑ (49.000,00 € με ΦΠΑ).
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.



Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση του από 22-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-10-2020
επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16) για
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την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και
διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.020.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε, ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης, ο οποίος
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο επί τοις εκατό (2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.516,13 € χωρίς ΦΠΑ (49.000,00 € με ΦΠΑ).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
που έγινε σύμφωνα με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» και με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα
με τα άρθρα 117 και 125 του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 50.000 € (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Σήμερα, στις 22-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι κάτωθι:
1. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος και
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, TΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με την αρ. 125185/4280/15-9-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.
Πρέβεζας, μετά την αρ. 2/140/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής
δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 25/1729/06-10-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η από 29-09-2020 δημοπρασία απέβη άγονη.
Μετά την κήρυξη της έναρξης παραλαβής των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρουσιάστηκαν και
παρέδωσαν προσφορές οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντος

Κατη-

Τάξη
Πτυχίου

γορία

Εκπρόσωπος

1

Άγγελος Τσιμπίκης

2η τάξη

ΟΔΟ

Άγγελος Τσιμπίκης

2

Γεώργιος Σούρδης

Εμπειροτ. 11

ΟΔΟ

Γεώργιος Σούρδης

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επιδόσεως προσφορών,
χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος, ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των
προσφορών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Πρέβεζας,
και διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλες προσφορές.
Όλοι οι παραπάνω φάκελοι συμμετοχής αριθμήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατάθεσης και μονογραφήθηκαν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Ακόμη, καταγράφηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάθε
προσφέροντος.
Το σύνολο των υποβληθέντων προσφορών καταχωρήθηκε στον ακόλουθο «Πίνακα επίδοσης προσφορών»:

Α/Α

Επωνυμία προσφέροντος

Κατη-

Τάξη
Πτυχίου

γορία

ΤΕΥΔ

1

Άγγελος Τσιμπίκης

2η

ΟΔΟ

ΝΑΙ

2

Γεώργιος Σούρδης

Εμπειροτ.

ΟΔΟ

ΝΑΙ
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε (παρουσία των διαγωνιζομένων) στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, στη μονογραφή τους, στην ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, και στην καταχώρηση στον
ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
1
2

Επωνυμία προσφέροντος
Άγγελος Τσιμπίκης
Γεώργιος Σούρδης

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
2%
3%

Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών
έκπτωσης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν έγκυρες.
Η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας» (αρχίζοντας από την
μικρότερη προσφορά):
Α/Α
1
2

Επωνυμία προσφέροντος
Γεώργιος Σούρδης
Άγγελος Τσιμπίκης

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
3%
2%

Κατόπιν, έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τυπικά ως προς την ορθή
συμπλήρωση και υποβολή της ΤΕΥΔ και ουσιαστικά ως προς την ύπαρξη λόγων αποκλεισμού. Από τον έλεγχο
αυτό, που ολοκληρώθηκε αυθημερόν, διαπιστώθηκε ότι:
α)

Η ΤΕΥΔ του κ. Σούρδη Γεωργίου, δεν έχει συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο που αφορά το εξής:

αν «Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης …»

κατά την εκτέλεση

Σύμφωνα με το άρθρο 22.Α.4.στ της διακήρυξης, καθώς και με το άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το γεγονός
αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού για τον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, και συνεπώς η προσφορά του είναι
μη παραδεκτή,
β)
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τον άλλο διαγωνιζόμενο και συνεπώς οι προσφορά του είναι
παραδεκτή
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας»:
Α/Α
1

Επωνυμία προσφέροντος
Άγγελος Τσιμπίκης

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%)
2%

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Άγγελος Τσιμπίκης.
Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ( 2 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό
39.516,13 € χωρίς ΦΠΑ (49.000€ με ΦΠΑ).
Πρέβεζα, 22-10-2020
Η Επιτροπή
1.

Ελένη Βασιλειάδου

2.

Νικόλαος Κατσάνος

3.

Γλυκερία Βαγγελάκη

-126-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1855/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του
έργου «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών
τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 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
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. 16/63/15-11-2019 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. 5106/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2623/19-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθ. 92838/3421/15-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΗΑΘ7Λ9-5ΥΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (218.000,00 €) σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.02.010.01 του οικονομικού έτους 2020
στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από έσοδα της Π.Ε Πρέβεζας από τα τέλη άδειας
οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων , του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και την με
αρ. 14699/Α483-10/8/2020 (ΑΔΑ:ΨΡΔ3ΩΞΧ-Η91) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας, αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (64.200,00 €) για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-6737.002 του
Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Πρέβεζας.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται
προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν οι ήδη διανοιγμένοι και διαμορφωμένοι Δημοτικοί δρόμοι προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών και η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στα οδικά
τμήματα 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 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 282.200,00 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, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την
Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
αναπληρούμενος από τον Θεόδωρο Οικονόμου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας και β) του κ.
Κωνσταντίνου Κατσιμπόκη, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από
την κα. Ελένη Βασιλειάδου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας. …».

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) Η υπ’ αριθ. 495/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΩΝΠ3ΩΞΧ-Ν2Χ), β) η με αριθ.πρωτ.
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92838/3421/15-07-2020 & Α/Α 1584 (ΑΔΑ:ΩΗΑΘ7Λ9-5ΥΒ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, γ) η με αριθ.πρωτ.
14699/10-08-2020 & Α/Α 483 (ΑΔΑ:ΨΡΔ3ΩΞΧ-Η91) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας και δ) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
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 «Βελτίωση βατότητας –
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ.
πρωτ. 5106/19-10-2020 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 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για
ποσό 218.000,00 €), βάσει της αριθ.πρωτ. 92838/3421/15-07-2020 & Α/Α 1584
(ΑΔΑ:ΩΗΑΘ7Λ9-5ΥΒ) 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 64.200,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 14699/1008-2020 & Α/Α 483 (ΑΔΑ:ΨΡΔ3ΩΞΧ-Η91) 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 αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο
Οικονόμου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιμπόκη, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη
Βασιλειάδου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1856/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του
έργου «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών
τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 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
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. 16/63/15-11-2019 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. 5242/23-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2678/23-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθ. 92832/3419/15-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (283.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων “
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Υπουργείου Εσωτερικών”, (έργο:Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικώνσήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας) του οικονομικού έτους 2020 και την με αρ.
4.647/Α311-22/5/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας
αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (99.000,00 €) για το έργο (Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικώνσήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων με ΚΑ 00-6737.003 του Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Πάργας.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την
Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας .
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 «Βελτίωση βατότητας-κατασκευή
τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας », προϋπολογισμού 382.000,00
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. Γλυκερία Βαγγελάκη , υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας. …».

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) Η υπ’ αριθ. 202/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πάργας, β) η με αριθ.πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, γ)
η με αριθ.πρωτ. 4.647/Α311/22-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας και δ) Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
7. 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 / Π.Ε.
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας –
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας»,
προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ.
πρωτ. 5242/23-10-2020 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 .071.9771.01.024.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για
ποσό 283.000,00 €), βάσει της αριθ.πρωτ. 92832/3419/15-07-2020 & Α/Α 1582 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πάργας
(για ποσό 99.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 4.647/Α311/22-05-2020 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. Νικόλαο Κατσάνο, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1857/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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 Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5141/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ.
πρωτ. 2634/20-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη: «… 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ.
έτους 2020. 8. Την ανάγκη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους
απασχόλησής τους. 9. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα
μεταφοράς μηχανημάτων.….», Εισηγείται «…Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση
της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 2.000,00 €, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072
και ΚΑΕ 0829.01 του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους

.…».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 2.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση
της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ
0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, προκειμένου να μισθωθεί
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους
τόπους εργασίας τους, δεδομένου ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει
ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1858/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση 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
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
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Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 5203/19-102020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2629/19-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Το αρ. πρωτ. 136903/4698/02-10-20 Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο
αιτείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1865.71 ευρώ, με ΦΠΑ για την ανάθεση εκτύπωσης
φωτοτυπιών σχεδίων και χαρτών.
8. Την από 13 -10-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και
Πληρωμής Δαπανών για την Ανάθεση εκτύπωσης φωτοτυπιών σχεδίων και χαρτών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
9. 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
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 …».

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. 5226/21-102020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2646/21-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Τα υπ’ αρίθμ. 148446/5226/20-10-20 & 148440/5225/20-10-2020 αιτήματα της Επιτροπής Καταστροφής
Άχρηστου Υλικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την από 21-10-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και
Πληρωμής Δαπανών για την προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας (μάσκες, στολές γάντια, γυαλιά) της
Τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής υλικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
9. 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
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.. …».
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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:
ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072 /
Κ.Α.Ε.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Ανάθεση εκτύπωσης φωτοτυπιών σχεδίων και χαρτών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας

1.865,71€

0843.01

2

Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας (μάσκες, στολές γάντια, γυαλιά) της
Τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής υλικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

200,00€

1699.01

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1859/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
6. Την 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.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5179/16-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2605/16-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4187/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσού από καταβληθέν παράβολο του
οποίου δεν έγινε χρήση, καθώς και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της
Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και
τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτή εμφανίζεται στον
συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1

072

3199.01

165,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΖΩΗΣ

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1861/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου
(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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13850/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2660/22-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 148778/4849 από 21-10-2020 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: «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κεντρικού
Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
7. Την από 21-10-2020 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 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο, τμηματικά σε προβληματικά σημεία στα όρια του Κεντρικού
Ζαγορίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν ισοπεδωτικές στρώσεις και νέος ασφαλτοτάπητας σε σημεία που
παρουσιάζουν καθιζήσεις, ερπυσμούς και φθορές λόγο χρήσης και παλαιότητας. Σκοπός είναι η
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου και η ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού
δικτύου στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)», 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα
όρια του Κεντρικού Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 21-10-2020 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 τμηματική αποκατάσταση, σε
προβληματικά σημεία, του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου, με σκοπό την
ομαλή λειτουργία αυτού, αλλά και την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων και πιο συγκεκριμένα
ισοπεδωτικές στρώσεις και νέος ασφαλτοτάπητας σε σημεία που παρουσιάζουν καθιζήσεις, ερπυσμούς
και φθορές λόγω χρήσης και παλαιότητας.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1862/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 υλικών αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην
Πλατανούσα».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13851/21-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2661/22-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 148779/4850 από 21-10-2020 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 πρόσβασης παραγωγικών μονάδων
στην Πλατανούσα (προμήθεια υλικών)».
7. Την από 21-10-2020 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 βατότητας της οδού που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο με την περιοχή της δεξαμενής όπου
υπάρχουν παραγωγικές κτηνοτροφικές μονάδες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
μετακίνησή τους. Θα γίνουν παρεμβάσεις με σκυρόδεμα και αδρανή για την αποκατάσταση της βατότητας και
την διευθέτηση των ομβρίων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην Πλατανούσα», 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης
παραγωγικών μονάδων στην Πλατανούσα (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 21-10-2020 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 διευθέτηση των
ομβρίων και την αποκατάσταση βατότητας της οδού που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο με την περιοχή της
δεξαμενής, όπου υπάρχουν παραγωγικές κτηνοτροφικές μονάδες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην μετακίνησή τους και ως εκ τούτου θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις με
σκυρόδεμα και αδρανή.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1863/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής
τάφρου Τ0 (περιοχή Θανασέικα)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2713/23-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2684/23-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ. 148963/4856/21.10.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 –
2017 (π.κ.2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της
κεντρικής τάφρου Τ0 (περιοχή Θανασέϊκα)»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως
Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και
Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας.
Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών της τάφρου.
Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων και
φερτών υλικών από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα.
Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα
ισχύος άνω των 150 ίππων καθώς και ελαστικοφόρο εκσκαφέα με προέκταση βραχίονα κατά 1,50 μ. και ισχύος
70 έως 125 ίππων), η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.
Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της έλευσης της χειμερινής
περιόδου.
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια
Ηπείρου 2014 – 2017 (π.κ.2013ΕΠ03000016)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ0
(περιοχή Θανασέϊκα)»), εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε σύντομο
χρονικό διάστημα, λόγω της έλευσης της χειμερινής περιόδου, με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα
έργου, και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.
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Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών της τάφρου, ήτοι
καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών
από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα, με τη χρήση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα ισχύος άνω
των 150 ίππων, με προέκταση βραχίονα κατά 1,50 μ. και ισχύος 70 έως 125 ίππων.
 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1864/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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
Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) της Β΄ Φάσης –
Στάδιο Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο 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
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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.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, τις διατάξεις του Ν. 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) και τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή
του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005).
6. Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα η υπαγωγή του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή
του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
7. Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην
αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο
Προκήρυξης.
8. Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν διευκρινήσεις / τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της
Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α
(ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς
και η παράταση κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2020, της
προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση –
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
Ανταγωνιστικό Διάλογο.
9. Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).
10. Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το
Έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Την αριθμ. 14/755/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο: Α)
Προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στη συμμετοχή στον
ανταγωνιστικό διάλογο, οι κάτωθι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, των οποίων οι φάκελοι
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν πλήρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης: 1.
Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», 2. «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και 3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και Β)
Αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, οι κάτωθι Υποψήφιοι
Οικονομικοί Φορείς: 1. «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT», επειδή δεν
υπέβαλαν Υποφακέλους ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ούτε σε
έντυπη μορφή και 2. Ένωση «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA», επειδή ο
φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις / αποκλίσεις από τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό.
12. Την εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος &
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 13780/20-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2693/26-10-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’
3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τις
διατάξεις του Ν. 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.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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) και τις
διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η
υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005).
Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η υπαγωγή του Έργου
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις
διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
της Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής,
όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019 εισήγηση της Γενικής
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο
Προκήρυξης.
Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν διευκρινήσεις
/ τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’
Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο, με α/α (ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας
Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και η παράταση κατά σαράντα (40)
ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2020, της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση –Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο.
Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ).
Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ.
9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού
φορέα σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
Ανταγωνιστικό Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το
Έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
Την αριθμ. 14/755/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-052020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την
επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού
στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου»
και σύμφωνα με το ανωτέρω 11 σχετικό, η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» έχει ολοκληρωθεί και βάσει της ιδίας
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκρίνονται οι κάτωθι Υποψήφιοι
Οικονομικοί Φορείς, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Φάση Β – Στάδιο Ι του Διαγωνισμού (Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Διάλογο):
1. Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE»
2. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.»
3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
Κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού - που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας
της διαγωνιστικής διαδικασίας - θα πραγματοποιηθούν τα εξής δύο στάδια:
Στάδιο Ι: Διενέργεια Ανταγωνιστικού Διαλόγου
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση.
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Σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο με τους ανωτέρω οικονομικούς
φορείς (προεπιλεγέντες), με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των μέσων, προκειμένου να βρεθούν
μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις απαιτήσεις /
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του Έργου και βάσει της οποίας ή των οποίων οι
υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) της Β΄ Φάσης – Στάδιο Ι της
Διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με ΣΔΙΤ και τους όρους αυτής σε εφαρμογή
του άρθρου 10 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με σκοπό τη διενέργεια διαλόγου μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και των παρακάτω αναφερόμενων Οικονομικών Φορέων επί των τεχνικών, εμπορικών
και χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών του Έργου:
1. Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE»
2. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.»
3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ….».

13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) της Β΄ Φάσης – Στάδιο Ι
του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας
Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 84215, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.12), εισήγηση της
Δ/νσης Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο,
με σκοπό, σε εφαρμογή του άρθρου 10 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τη
διενέργεια διαλόγου μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των παρακάτω αναφερόμενων
Προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων, επί των τεχνικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών
και νομικών πτυχών του Έργου ως εξής:
1. Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE»
2. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.»
3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1865/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου κατά τη Β΄ Φάση – Στάδιο Ι:
Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του
Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 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
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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.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, τις διατάξεις του Ν. 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) και τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή
του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005).
6. Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα η υπαγωγή του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό
Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή
του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
7. Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου» και καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην
αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο
Προκήρυξης.
8. Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν διευκρινήσεις / τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της
Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α
(ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς
και η παράταση κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2020, της
προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση –
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
Ανταγωνιστικό Διάλογο.
9. Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).
10. Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό
Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το
Έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Την αριθμ. 14/755/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση –
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για
το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο: Α)
Προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στη συμμετοχή στον
ανταγωνιστικό διάλογο, οι κάτωθι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, των οποίων οι φάκελοι
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν πλήρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης: 1.
Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», 2. «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και 3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και Β)
Αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, οι κάτωθι Υποψήφιοι
Οικονομικοί Φορείς: 1. «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT», επειδή δεν
υπέβαλαν Υποφακέλους ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ούτε σε
έντυπη μορφή και 2. Ένωση «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO SPA», επειδή ο
φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις / αποκλίσεις από τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω Πρακτικό.
12. Την εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος &
Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 13703/19-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2694/26-10-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την συγκρότηση της
Επιτροπής διενέργειας Διαλόγου κατά τη Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση συμμετοχής σε
Διάλογο, στα πλαίσια με της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α
συστήματος: 84215) για το έργο «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», από τους αναφερόμενους στην εισήγηση,
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως
ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, βάσει του με αριθμ. πρωτ. 108132/14-10-2020 εγγράφου
της Γ.Γ.
13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαλόγου, για την Β΄ Φάση – Στάδιο Ι: Πρόσκληση
Συμμετοχής στο Διάλογο (ΠΣΔ) του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το
Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό
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Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978
Προκήρυξη, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εκπρόσωπο
της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, βάσει του με αριθμ. πρωτ. 108132/1410-2020 εγγράφου της Γ.Γ.
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1. Γεώργιος Ευτυχιάδης του Αντωνίου, Οικονομολόγος ΠΕ, υπάλληλος της Περιφέρειας
Ηπείρου, ως Πρόεδρος.
2. Ελένη Νικολού του Μιλτιάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Περιφέρειας
Ηπείρου, τακτικό μέλος
3. Βασίλειος Κυριαζής του Χριστόφορου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της
Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικό μέλος
4. Δέσποινα Σιαμπίρη του Κων/νου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της
Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικό μέλος και
5. Νικόλαος Σέργης του Γεωργίου, Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, τακτικό μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ασημίνα Λίγδα του Δημητρίου, Οικονομολόγος ΠΕ, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου,
αναπληρωτής Προέδρου
2. Βασίλειος Οικονόμου του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Περιφέρειας
Ηπείρου, αναπληρωματικό μέλος
3. Περικλής Βούρδας του Ξενοφώντα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της
Περιφέρειας Ηπείρου, αναπληρωματικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Ζάννης του Γεωργίου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της
Περιφέρειας Ηπείρου, αναπληρωματικό μέλος και
5. Αλεξάνδρα Δόγα του Μηνά, Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων
και ΣΔΙΤ, αναπληρωματικό μέλος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1866/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την υπ΄αριθμ. 136578/1249/02-10-2018 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο «Συντήρηση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 €.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14057/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2689/26-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 84059/8181/06-092019 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 «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς»,
προϋπολογισμού 125.000,00 € 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.
14057/26-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 84059/8181/06-06-2019 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 09-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/81/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου
2017-2019», 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1868/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13867/26-10-2020 έγγραφο συνημμένο με
αρ. πρωτ. 2695/26-06-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Ο προϋπολογισμός του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας»
είναι 3.220.000,00€ με Φ.Π.Α. της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην
Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας
Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με Κωδικός ΟΠΣ
508702 (Κ.Α. 2015ΕΠ01880003).
2) Ανάδοχος του έργου είναι η «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ».
3) Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.267.333,06€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε
συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016.
4) Με την αριθ. 6/315/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-6-2018.
5) Με την αριθ. 21/1180/8-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-9-2018.
6) Με την αριθ. 33/1985/3-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2018.
7) Με την αριθ. 38/2501/21-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-2-2019.
8) Με την αριθ. 9/460/1-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-7-2019.
9) Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019.
10) Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019.
11) Με την αριθ. 3/184/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-3-2020.
12) Με την αριθ. 10/531/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2020.
13) Με την αριθ. 15/857/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2020.
14) Με την αρ. πρωτ. 25323/21-10-2020 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη για τη
χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου
την 31.12.2020.
15) Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών.
Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των
εργασιών μέχρι 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι τους τελευταίους δύο μήνες του
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χρονοδιαγράμματος προβλέπονται διαδικασίες «Θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και «Δοκιμές
Ολοκλήρωσης». Οι ανωτέρω διαδικασίες προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία της ΕΕΛ σε λύματα από τις
αποχετεύσεις, το οποίο θα συμβεί όταν αυτές λειτουργούν πλήρως. Παράλληλα η Υπηρεσία μας εξετάζει τη
δυνατότητα της δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και με εναλλακτικούς τρόπους. Επομένως,
εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 30-9-2020
μέχρι τις 31-12-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας»,
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»,
μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2523/2110-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1869/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του
αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 147915/4821/20-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε
η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο Έργο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το
έργο «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας»,
προϋπολογισμού 80.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14060/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2691/26-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 148056/13732/20-102020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 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./
Π.Ε. Ιωαννίνων.
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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές»
Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ.
πρωτ. 14060/26-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου,
με την αριθμ. 148056/13732/20-10-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και



Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1870/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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
«Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού στο Γερακάρι».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13750/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2701/26-10-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
6. Την υπ’ αριθ. 148283/4831 από 20-10-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.800,00€ 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 για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακής
οδού στο Γερακάρι».
7. Την 26-10-2020 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 (σκυρόδεμα και
αδρανή υλικά), για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της κατολίσθησης
πρανών στο επαρχιακό δίκτυο στο Γερακάρι..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την άμεση
αποκατάσταση επαρχιακής οδού στο Γερακάρι», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 14.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.800,00 € 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 υλικών για την άμεση αποκατάσταση
επαρχιακής οδού στο Γερακάρι», βάσει της από 26-10-2020 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 υλικών (σκυρόδεμα και αδρανή υλικά) για την κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της κατολίσθησης πρανών στο επαρχιακό δίκτυο στο
Γερακάρι.


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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1871/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9950/23-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2685/23-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι η ΣΙΟΧΛΕΡΗ Κων/να του Βασιλείου, σπουδάστρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Τεχνολόγων Γεωπονίας, κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 23- 10 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 . 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 της ανωτέρω αναφερομένης σπουδάστριας ανέρχεται στο ποσό # 1056,48 ευρώ # πλέον
εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη των αμοιβής τους , για τα προαναφερόμενα χρονικά διάστημα
αντίστοιχα από ( ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε βάρος των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού Περιφέρειας . Σύμφωνα με τα ανωτέρω , εισηγούμαστε την έγκριση και τη διάθεση
πίστωσης για τα έτη 2020 και 2021 , όπως αναλύεται κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου της ΣΙΟΧΛΕΡΗ Κων/νας του Βασιλείου, σπουδάστριας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Τεχνολόγων Γεωπονίας, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2020 έως 30-04-2021 για την απόκτηση
του πτυχίου της και
Για την κάλυψη της αμοιβής της ανωτέρω σπουδάστριας, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2020 έως
30-04-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς (ήτοι μηνιαία
δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €),
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 372,38 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 € 744,76 (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:
ΕΤΟΣ 2021 (μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος,
Μάρτιος, Απρίλιος)
0385
176, 08 Χ 2 = 352,16
176,08 Χ 4 = 704,32
0291
10, 11 Χ 2 = 20,22
10,11 Χ 4 = 40,44
186, 19 Χ 2 = 372,38
186, 19 Χ 4 = 744,76
ΣΥΝΟΛΟ
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΚΑΕ

ΕΤΟΣ 2020 (μήνες Νοέμβριος - Δεκέμβριος)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1872/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού
Ναού Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 98.100,00 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
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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. 3982/26-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2697/26-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 63854/2068/29-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση
98.100,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του έργου
«Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» , προϋπολογισμού 98.100,00 ευρώ.
Σκοπός του έργου είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες και επείγουσες εργασίες στην στέγη του ναού καθώς
σε κάποιους από τους θόλους στο εσωτερικό του ναού εντοπίστηκαν έντονα φαινόμενα υγρασίας πάνω στις
τοιχογραφημένες επιφάνειες.
Στον Ι.Ν που είναι γεμάτος με τοιχογραφίες σήμερα γίνονται εργασίες με σκοπό την συντήρηση του τέμπλου
και την προστασία του ζωγραφικού διακόσμου σε ολόκληρο τον ναό, απομακρύνοντας τους κινδύνους που
μπορεί να συμμετέχουν σε μια μελλοντική χειροτέρευση και στην συνέχεια να ισχυροποιήσουν και να
αποκαλύψουν από κάθε επικάλυψη την πραγματική ζωγραφική, δίνοντας την δυνατότητα προβολής των
πραγματικών αισθητικών, θρησκευτικών και ιστορικών στοιχείων του διακόσμου, και να διατηρηθεί η
πολιτιστική κληρονομιά που φέρει ο Ιερός Ναός.
Κατά την εκτέλεση όμως των εργασιών εντοπίστηκαν προβλήματα υγρασίας από τους συντηρητές που
εκτελούν το έργο της συντήρησης των τοιχογραφιών και από την συντηρήτρια της ΕΦΑ που το εποπτεύει και
για τον λόγο αυτό κρίθηκαν επείγουσες οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης που αφορά η παρούσα
σύμβαση.
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού
Ναού Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» , προϋπολογισμού 98.100,00 ευρώ.
 Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και
 Τον ορισμό της κ. Βάββα Λαμπρινής , υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, ως εκπρόσωπο από την
Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της την κ.
Μαρία Τσέτσου, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
 Την έγκριση της δαπάνης 98.100,00 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 έργου. . …».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 98.100,00 με ΦΠΑ,
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 3982/26-10-2020 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 κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
με αναπληρώτρια την κ. Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 98.100,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 20202022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1874/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην
Αθήνα, στις 03-11-2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση με Υπηρεσιακούς
Παράγοντες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα Δημοσίων
Επενδύσεων 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).
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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 αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της
1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 754/26-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2702/26-10-2020 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 03-11-2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε
συνάντηση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
θέματα Δημοσίων Επενδύσεων.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα,
στις 03-11-2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίνει τη
δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των
εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης αυτού, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1875/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 των Πρακτικών Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/26-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022»,
συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 22/1433/29-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και
2022», συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη
αμόλυβδη – 09132100-4, πετρέλαιο κίνησης – 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης – 09135100-5)
επιμεριζόμενη σε ποσότητες και δαπάνη, για πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, με τους όρους και τα
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
– Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ.
4206/24-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, Σχέδιο Διακήρυξης. Η δαπάνη, στο μέγεθος αυτής που
αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιμα θέρμανσης, και
στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1511 για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.
108471/3941/13-08-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΣ7Λ9-ΒΡ3) και 108473/3942/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6Ν6Μ7Λ984Υ), αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας, 1734 και 1735 αντίστοιχα, ενώ η δαπάνη για την προμήθεια
καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς Π.Ε.
Πρέβεζας, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω διαγωνισμό, θα βαρύνει τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς τους.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5323/26-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2698/26-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η
υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα, τα αρ. Ι/22.10.2020 και IΙ/26.10.2020 Πρακτικά της αρμόδιας
επιτροπής διεξαγωγής, του εν θέματι διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισηγείται την
έγκρισή τους.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών) και ΙΙ/26-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής
Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 125165/1594/1509-2020 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 99135, διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και
των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022», συνολικού
προϋπολογισμού € 358.615,94 με Φ.Π.Α.
τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με τα οποία:
Α. Πρακτικό Ι/22-10-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά», της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι του οικονομικού φορέα
«ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για τις Ομάδες Α: Καύσιμα Θέρμανσης και Β: Καύσιμα Κίνησης, της
διακήρυξης.
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Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
συμμετοχής του διαγωνιζομένου, είναι νόμιμα και πλήρη, προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, από τον ενδελεχή έλεγχο των οποίων προέκυψε επίσης ότι οι τεχνικές προσφορές
καλύπτουν τις αντίστοιχες προβλεπόμενες από το Παράρτημα Ι της οικείας διακήρυξης και ομόφωνα
εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», σε ότι
αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, καθότι αυτά είναι
σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. 125165/1594/15-09-2020 Διακήρυξης.
Β. Πρακτικό ΙΙ/26-10-2020: η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», του οικονομικού
φορέα «ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για τις Ομάδες Α: Καύσιμα Θέρμανσης και Β: Καύσιμα Κίνησης,
της διακήρυξης, του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού,
βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού Ι/22-10-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά του
διαγωνιζομένου οικονομικού φορέα «ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», είναι νόμιμη, πλήρης και σύμφωνη
με τους όρους της οικείας διακήρυξης, την έκρινε αποδεκτή και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη αυτού,
ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού ως ακολούθως:
α) Για την Ομάδα Α, που αφορά στην προμήθεια 37.600 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, με ποσοστό
έκπτωσης 0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του είδους.
β) Για την Ομάδα Β που αφορά στην προμήθεια 260.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 24.000 λίτρων
βενζίνης αμόλυβδης, με ποσοστό έκπτωσης 0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του
είδους.



Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/26-10-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 125165/1594/15-09-2020 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 99135,
διακήρυξης, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022»,
συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 με Φ.Π.Α.
Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για τις Ομάδες Α: Καύσιμα Θέρμανσης και Β: Καύσιμα Κίνησης, της
διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», του οποίου η προσφορά
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά, είναι
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/22-10-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού, η δε οικονομική του προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, ως νόμιμη, πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ/26-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής:
α) Για την Ομάδα Α, που αφορά στην προμήθεια 37.600 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, με ποσοστό
έκπτωσης 0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του είδους.
β) Για την Ομάδα Β που αφορά στην προμήθεια 260.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 24.000 λίτρων
βενζίνης αμόλυβδης, με ποσοστό έκπτωσης 0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του
είδους.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ -Ι
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανοικτού
Διεθνή Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2021 και 2022, συνολικού
προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Πρέβεζα σήμερα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής,
στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η
επιτροπή διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης
για την ανάθεση αυτού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 22/1433/29-09-2019, απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του
ανωτέρω αναφερθέντος διαγωνισμού, κατόπιν της αρ. πρωτ. 125165/1594/15-09-2020
Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας (Α/Α Συστήματος: 99135) και στην αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης, καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτόν.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Χαρμαντά Αγγελική, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , ως πρόεδρος της Επιτροπής,
2) Λιόντος Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
– Οικονομικού, ως μέλος.
3) Κωνσταντή Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ως μέλος.
Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προέβη στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» των ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω
διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς, τις οποίες καταγράφει στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α

Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

1

194595

Οικονομικός Φορέας
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Χρόνος
Υποβολής
Προσφοράς
15/10/2020
(13:17:41)

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τον
αντίστοιχο φάκελο της ανωτέρω προσφοράς που υποβλήθηκε στο Τμήμα Γραμματείας της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό, η οποία έχει ως εξής:
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α/α

Ημερομηνία
Υποβολής

Αρ. Πρωτοκόλλου

1

19/10/2020

147232/5193

Οικονομικός Φορέας
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς που
κατατέθηκε,

προχώρησε

στην

αποσφράγισή

της,

μονογράφοντας

τα

περιεχόμενα

δικαιολογητικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ομάδες για τις οποίες κάθε οικονομικός
φορέας συμμετέχει στον διαγωνισμό, καθώς και τα στοιχεία των υποβληθέντων εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής.

α/α

1

Οικονομικός Φορέας

ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομάδα /
Προσφερόμενο
Είδος

Ομάδα Α: Καύσιμα
Θέρμανσης &
Ομάδα Β: Καύσιμα
Κίνησης

Εγγύηση
Συμμετοχής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατ. Καναλλακίου)
Αριθμός: 392/7005520/07-10-2020
Ποσό: 2.892,06 €

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να μεταθέσει τον έλεγχο και την αξιολόγηση της
προσφοράς προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγγραφη επικοινωνία με το πιστωτικό ίδρυμα
που φέρεται να έχει εκδώσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή και η πιστοποίηση της
εγκυρότητάς της.
Η Επιτροπή, συνήλθε εκ νέου σε συνεδρίαση την Πέμπτη 22-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
και αφού διαπίστωσε από την έγγραφη απάντηση του πιστωτικού ιδρύματος, τo οποίo
πιστοποίησε

την εγκυρότητα της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής, προχώρησε στην

αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη, από το άρθρο 3.1.2 της
προκήρυξης, διαδικασία.
Ειδικότερα εξετάσθηκαν, κατ' αρχήν, τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά
συμμετοχής τα οποία κατατέθηκαν από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Από τον εν λόγω
έλεγχο προέκυψε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου, είναι νόμιμα και
πλήρη. Ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, από
τον ενδελεχή έλεγχο των οποίων προέκυψε επίσης ότι οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν τις
αντίστοιχες προβλεπόμενες από το Παράρτημα Ι της οικείας διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
α) Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
β) Την με αρ. πρωτ. 125165/4594/15-09-2020 Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
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Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»,
για τα έτη 2021 και 2022 (Α/Α Συστήματος: 99135).
γ) την κατατεθείσα προσφορά, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών.
δ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αποδοχή της προσφοράς του κατωτέρω αναφερόμενου οικονομικού φορέα, σε ότι
αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, καθότι αυτά
είναι σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. 125165/4594/15-09-2020 Διακήρυξης.
1 .ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Πρέβεζα, 22-10-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Λιόντος Βασίλειος

Χαρμαντά Αγγελική

2. Κωνσταντή Κωνσταντίνα
1. Ναστούλη Αναστασία
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙΙ
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανοικτού
Διεθνή Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2021 και 2022, συνολικού
προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Πρέβεζα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής,
στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η
επιτροπή διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης
για την ανάθεση αυτού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 22/1433/29-09-2019, απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερθέντος
διαγωνισμού, κατόπιν της αρ. πρωτ. 125165/1594/15-09-2020 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας
(Α/Α Συστήματος: 99135) και στην αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτόν.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Χαρμαντά Αγγελική, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , ως πρόεδρος της Επιτροπής,
2) Λιόντος Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
– Οικονομικού, ως μέλος.
3) Κωνσταντή Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ως μέλος.

Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προέβη στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς, τις οποίες καταγράφει στους
πίνακες που ακολουθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ/
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

Οικονομική Προσφορά
Ψηφιακά υπογεγρ/νη
σύμφωνα με το
υπόδειγμα της
Διακήρυξης
(χωρίς φ.π.α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσοστό έκπτωσης στα %
επί της μέσης
διαμορφούμενης τιμής
πώλησης
Οικονομική Προσφορά
Ηλεκτρονικής Φόρμας
Συστήματος
(χωρίς φ.π.α.)

Α/Α

Αριθμός Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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1

ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

194595

ΟΜΑΔΑ Α/
Πετρέλαιο θέρμανσης

0,6%

ΟΜΑΔΑ Β /
Πετρέλαιο κίνησης

0,6%

ΟΜΑΔΑ Β/
Βενζίνη αμόλυβδη απλή

Υποβλήθηκαν και είναι
πλήρεις

0,6%

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη, από το άρθρο 3.1 της προκήρυξης, διαδικασία, από τον
ενδελεχή έλεγχο των οποίων προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Οι οικονομικές προσφορές του διαγωνιζόμενου ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (για τις ομάδες
Α και Β) είναι νόμιμες, πλήρεις και σύμφωνες με τους οικείους όρους της διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
α) Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
β) Την με αρ. πρωτ. 125165/1594/15-09-2020 Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»,
για τα έτη 2021 και 2022 (Α/Α Συστήματος: 99135).
γ) Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές του διαγωνιζόμενου.
δ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Ι. Την αποδοχή των προσφορών του κατωτέρω διαγωνιζόμενου, σε ότι αφορά τις
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, καθότι αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους της αρ.
πρωτ. 125165/1594/15-09-2020 Διακήρυξης:
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΙ. Την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, ως ακολούθως:
α) Για την Ομάδα Α που αφορά την προμήθεια 37.600 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, τον
ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ποσοστό έκπτωσης 0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης
τιμής πώλησης του είδους.
β) Για την Ομάδα Β που αφορά την προμήθεια 260.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και
24.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης, τον ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ποσοστό έκπτωσης
0,6 % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του είδους.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Πρέβεζα, 26 – 10 – 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Λιόντος Βασίλειος

Χαρμαντά Αγγελική

2. Κωνσταντή Κωνσταντίνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1876/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των
όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση
φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου,
προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον 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
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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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6677/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2703/26-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… ► Λόγω του ότι στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο υπάρχουν πολλές λακκούβες και τομές στο
οδόστρωμα, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο και εγκυμονούν κινδύνους για την
ασφάλεια των οδηγών και προς αποφυγή ατυχημάτων, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια
συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού μίγματος έτοιμου για χρήση με τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού (συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή),
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών του
οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό της Αυτοτελούς Διευθύνσεως Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Ηπείρου.
Συγκεκριμένα:
Για την προμήθεια, ποσότητας 250.000 Kg με μέγιστη τιμή ανά κιλό 0,24 € πλέον Φ.Π.Α. μέχρι του
ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α (74.400,00 € με Φ.Π.Α) σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου). Η ποσότητα του
ασφαλτομίγματος θα παραδίδεται τμηματικά στις αποθήκες της υπηρεσίας μας για δεκαοχτώ (18)
μήνες κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία.
► Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον προϋπολογισμό μελέτης, την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος. Η εν λόγω προμήθεια θα
γίνει με μέριμνα και ευθύνη του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας
Ηπείρου με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
► Σας αποστέλλουμε, επίσης, σχέδιο της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
συντάχθηκε από το τμήμα Προμηθειών, και σας παρακαλούμε για την τελική κατάρτιση των όρων
της και τη σύνταξή της.
► Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, ως ακολούθως:
1. Νικήτας Κεραμίδας, Προϊστάμενος του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρος, με
αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Κάκο, υπάλληλο του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό,
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2. Νικόλαος Κρικώνης, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του
κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ζιάγκο, υπάλληλο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.) με Β΄ βαθμό.
3. Κωνσταντίνος Κατζιώτης, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του
κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ) , με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Χριστόδουλο Λεοντάρη,
υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ) με
Α΄ βαθμό.
Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες: α) αξιολογούν τις προσφορές των
προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις
προσφορές, δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά
τη διαδικασία ανάθεσης.…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 60.000,00
πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού μίγματος έτοιμου για
χρήση για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών
του οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό της Αυτοτελούς Διευθύνσεως
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο
υπάρχουν πολλές λακκούβες και τομές στο οδόστρωμα, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το
οδικό δίκτυο και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και προς αποφυγή
ατυχημάτων και
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 74.400,00 με ΦΠΑ), σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για
τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού
Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού
προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 74.400,00 με ΦΠΑ), με συλλογή σφραγισμένων
προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ποσότητας
250.000 Kg με μέγιστη τιμή ανά κιλό 0,24 € πλέον Φ.Π.Α., συσκευασμένου ασφαλτικού ψυχρού
μίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκουβών, κάλυψη τομών
του οδοστρώματος κλπ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκε από το
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, με συνημμένα
τον προϋπολογισμό μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ.
6677/26-10-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:
1.

Νικήτας Κεραμίδας, Προϊστάμενος του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό, ως
πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Κάκο, υπάλληλο του Τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Μ.Υ) με Α΄
βαθμό,

2.

Νικόλαος Κρικώνης, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του
κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ζιάγκο,
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υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ Οδηγών
(Μ.Υ.) με Β΄ βαθμό.
3.

Κωνσταντίνος Κατζιώτης, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,
του κλάδου ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ) , με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Χριστόδουλο
Λεοντάρη, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ΔΕ
Οδηγών (Μ.Υ) με Α΄ βαθμό.

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται
τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη
διαδικασία ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

-183-

ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1877/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 151201/2680/23-10-2020 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 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6679/26-10-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2704/26-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 12.660,95 € χωρίς Φ.Π.Α. (15.699,58 € με Φ.Π.Α. )
για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 15.699,58 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και
ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
έτους 2020»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για
τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω
πίνακα:
Α/Α

1

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΜΕ121966

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΒΑΝΣ,
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΕΚΚΕΝΤΡΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ -ΜΠΕΚ(ΤΕΜ 6)

1.540,00 €

1.909,60 €

300,00 €

372,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΜΠΕΚ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΑΥΤΩΝ
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4

5

6

ΜΕ 103974

ΜΕ 121960

ΜΕ 93717

ΚΗΗ 6037

2.427,98 €

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 40 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙΑ
ΤΥΠΟΥ 68ΑΡΙ, 1 ΒΑΣΗ Μ. ΤΡΙΒΗΣ, 20
ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90, 1 ΦΙΛΤΡΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ, 2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 1
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ, 1 ΒΑΛΒΙΔΑ
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

512,90 €

636,00 €

ΦΟΡΤΗΓΟΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΦΥΣΟΥΝΑ, 1 ΒΑΣΗ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ, 1 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ, 1
ΚΟΦΛΕΡ, 2 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, 4 ΚΙΛΑ
ΓΡΑΣΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 1 ΦΙΛΤΡΟ
ΑΕΡΟΣ, 2 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1.558,00 €

1.931,92 €

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΕΣ, 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 2 ΙΜΑΝΤΕΣ, 30 ΒΙΔΕΣ 1΄΄,
2 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΦΡΕΝΩΝ, 2 ΣΤΑΥΡΟΙ, 2
ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, 2 ΣΕΤ
ΣΤΕΓΑΝΑ

1.394,00 €

1.728,56 €

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΚΑΣΕΤΕΣ, 4 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, 2 ΣΕΤ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ, 2 ΡΕΛΕ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, 20 ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ,
1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1.498,00 €

1.857,52 €

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
INVERTER, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΤΑΣΕΩΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2.150,00 €

2.666,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ
ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ
ΛΑΔΙΟΥ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ

1.750,00 €

2.170,00 €

12.660,95 €

15.699,58 €

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

7

8

1.958,05 €

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

2

3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 ΛΙΤΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ
1200 ΛΙΤΡΩΝ, ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΝΙΣΧ.) Β.Τ. 25 mm-1΄΄ (ΜΕΤ 20), 4 ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ - ΡΑΚΟΡ ΟΥΡΑ 1΄΄ Β.Τ
(ΤΑΧ/ΣΜΟΣ), 9 ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧ.) Β.Τ 32mm,2 ΤΕΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ -ΡΑΚΟΡ ΟΥΡΑ 1.1/4΄΄ B.T
(ΤΑΧ/ΣΜΟΣ), 4 ΤΕΜ ΒΑΝΑ FULL
ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' Β.Τ., 2 ΤΕΜ ΒΑΝΑ FULL
ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'.1/4'' Β.Τ., 250 MET
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ25, 400
MET ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ32,
11 TEM ΡΑΚΟΡ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ
25mm, 15 TEM ΡΑΚΟΡ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΡΕ 25mm

ΜΕ 121968

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 27/1878/27-10-2020
Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 151201/2680/23-10-2020
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 συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13919/27-10-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2706/27-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης πίστωσης, για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Ηπείρου στην Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως
«Μπούτσκο».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα
το καλαρρύτικο πρόβατο, γνωστού ως «Μπούτσκο», εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.920,00 με
ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13919/27-10-2020 σχετική εισήγηση
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, το
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«….Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετάσχει στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα το καλαρρύτικο πρόβατο
γνωστού ως «Μπούτσκο Σε αυτό θα γίνει καταγραφή της ζωής, αναπαραγωγής, διακίνησης και θρεπτικής αξίας
ενός σπάνιου ζώου, του καλαρρύτικου προβάτου και στόχος είναι η ενημέρωση, διάδοση και ανάδειξη της
σπανιότητας του ζώου και του κρέατος, η διάσωση της φυλής και παρουσίαση του τόπου στον οποίο διαβιώνει. Η
προβολή και η καταγραφή των σπανίων φυλών της περιοχής μας πέρα από την πολύτιμη παρακαταθήκη αρχειακού
οπτικοακουστικού υλικού , θα συμβάλλει και στην ανάδειξή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγή
ιδιαίτερων και ποιοτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας τόσο λόγω των σπάνιων φυλών των ζώων όσο και του
περιβάλλοντος που αυτά διαβιούν.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες για την δημιουργία ντοκιμαντέρ , συνολικού ποσού 9.920,00 € και θα
βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέμα
το καλαρρύτικο πρόβατο γνωστού ως «Μπούτσκο» ….».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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