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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την
αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς
Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
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.
157213/2774/04-11-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
Ζάψας Γεώργιος, μέλος
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9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/0411-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής
(www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
1.

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

2.

Έγκριση του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.

3.

Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με
ΦΠΑ.

4.

Έγκριση του από 30-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.

Έγκριση του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην
Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

6.

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

7.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση
καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι
την 30-09-2021.

8.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα
Βερλέκη, μέχρι την 31-12-2020.

9.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού
δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» αναδόχου «Γεώργιος ΤάσηςΓεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 27-01-2021.

10.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.

11.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για χρήση σε εργασίες
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο 2020.
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13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της
εγκατάστασης γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός τεχνικών και επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Κακαβιάς».

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων - Κόνιτσας στην περιοχή του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή
υπηρεσιών)».

17.

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

18.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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.

19.

Έγκριση του Πρακτικού 3/27-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης,
συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

20.

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/27-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/30-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 877.716,24 €
με Φ.Π.Α.

21.

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/03-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού €
18.600,00 με Φ.Π.Α.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών υλικών, για την άρδευση
Χρυσοβίτσας».

23.

Έγκριση του 4ου/04-11-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την
ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

24.

Έγκριση του Πρακτικού 3ο/02-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για
το έργο “BEST - Addressing joint Agro- and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable
Rural Development”», προϋπολογισμού € 410.000,00 με Φ.Π.Α., του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού.

25.

Έγκριση του Πρακτικού 2/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES –
Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», προϋπολογισμού €
41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
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ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
26.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο
του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2
σχολικών μονάδων ( 1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα» και ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

27.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας για την υλοποίηση των έργων: «Προμήθεια λυόμενων κοντέινερ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι.
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19» & «Προμήθεια του άκρως απαραίτητου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των μονάδων ειδικών λοιμώξεων 3 & 4 για
νοσηλεία ασθενών με COVID-19 του Π.Γ.Ν.Ι.» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης.

28.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συσκευών αρνητικής πίεσης για την λειτουργία
τμήματος COVID-19 στο πολυδύναμο κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”»
και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

29.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας για την ασφαλή πρόσβαση κινούμενων επισκεπτών στον
ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση βατότητας στον ορεινό όγκο από Αμάραντο προς Βούρμπιανη και Πληκάτι (παροχή
υπηρεσιών)».

31.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου
στην εφημερίδα ΒΗΜΑ και τον ιστότοπο ΒΗΜΑ online.

32.

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

33.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5 η
τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020.

34.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας λειτουργίας του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο
Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.

35.

Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α.
2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

36.

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση
ενδίκου μέσου (παρέμβαση) υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

37.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην
Περιφέρεια Ηπείρου.

38.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου
Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)».

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας από Βοβούσα προς Γαλάζια Σάρα για την
ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και παραγωγών (παροχή υπηρεσιών)».

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προστασία οικιών και διευθέτηση κοίτης ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή
υπηρεσιών)».

41.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση
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διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου
Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ.
42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.

43.

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

44.

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

45.

Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 20202021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης : Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του
αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Γ) της αριθ. 6014/2017/3101-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.

46.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4265/04-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί
παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης
(Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 95949).

47.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων και
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας (Ακύρωση της σχετικής αριθμ. 23/1505/10-09-2019 απόφασης της
Ο.Ε.).

48.

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

49.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ποσό έναντι) της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 55/2020 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β).

50.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ.

51.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτωντάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με
Φ.Π.Α.

52.

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

53.

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

54.

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

55.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου - Πρέβεζα από
διελεύσεις αγροτικών οχημάτων».

56.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Καθαρισμός ρέματος Άμπουλα στην περιοχή του Θεσπρωτικού (παροχή υπηρεσιών)».

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής FOOD MARKET SHOW 2020.

2.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καμερών για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
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3.

Έγκριση παράτασης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».

4.

Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 20-11-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

5.

Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και
103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

6.

Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών και μεταβολών οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση χωμάτινου αναχώματος στο υδατόρεμα Ζούτου
στην περιοχή Συκεών».

8.

Έγκριση του Πρακτικού Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου
“Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ
5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

9.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων
ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

10.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 42.152,21 με ΦΠΑ.

11.

Έγκριση 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση ΕΜΔ και επιδομάτων.

12.

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων
στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021» και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

13.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην
επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.

14.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2021.

15.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια λυόμενων κοντέινερ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι. στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας του COVID-19», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

16.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια του άκρως απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των μονάδων
ειδικών λοιμώξεων 3 & 4 για νοσηλεία ασθενών με COVID-19 του Π.Γ.Ν.Ι.», προϋπολογισμού €
80.000,00 με ΦΠΑ.

17.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Προμήθεια συσκευών αρνητικής πίεσης για την λειτουργία τμήματος COVID-19 στο πολυδύναμο
κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”», προϋπολογισμού € 30.000,00 με
ΦΠΑ.
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18.

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.

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 για επανεξέταση
στα νοσοκομεία αναφοράς της Ηπείρου από και προς τον τόπο διαμονής τους, για την χρονική
περίοδο Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω
Covid-19.

Το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, αναφορικά με τα θέματα που συζητήθηκαν και αφορούν στην
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19, τοποθετήθηκε ως εξής:
«Ψηφίζουμε θετικά αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας του covid-19. Συμφωνούμε με την επίκληση του «κατεπείγοντος» και στην επιλογή της συγκεκριμένης
διαγωνιστικής διαδικασίας, ως αναγκαία εξαίρεση στον κανόνα. Εφιστούμε την προσοχή για την αυστηρή τήρηση του
άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) και επισημαίνουμε ότι, η
όποια έκπτωση επί του προϋπολογισμού των έργων, θα πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και
να αποτυπώνεται στο πρακτικό της Επιτροπής που συγκροτήθηκε γι αυτό και εισηγείται στην Ο.Ε.».
Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 27-10-2020 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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1879/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 06-07-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού
Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 12/690/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού»
προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5004/06-052020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
51870/4998/06-05-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 – 2020». Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ.14/763/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 26-05-2020 κλήρωση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
7. Την αριθμ. 19/1147/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 06-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας για
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89981 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00
€ με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2018 – 2020» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 58,77%.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11167/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2756/03-112020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2210-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή, Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 58,77%.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 22-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89981 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού»
προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 58,77%.
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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 06-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού
885.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,
στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς
294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,77%, σύμφωνα με το από 06-07-2020
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1147/29-07-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-10-2020 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 «ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020».
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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

2

ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 885.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 59093/5797/20-5-2020 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 89981, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
Στα Ιωάννινα, στις 12-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕ

Μηχανικών

Μεταλλείων

Μεταλλουργών

Μηχανικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, πρόεδρος
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, τακτικό μέλος
3. ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθ. 14/763/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, , συνήλθαμε

σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινός μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης
58,77%.

Με την υπ’ αριθ. 19/1147/29-07-2020(ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της δημοπρασίας του εν λόγω έργου. Η
Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ««ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ως
προσωρινό ανάδοχο. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στα προηγούμενα
στάδια του διαγωνισμού, κλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 104057/9855/31-08-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, να
υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τα άρθρα
23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά,
υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, εντός
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σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Όταν αυτά υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 31/08/2020 μέσω του
συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος ανέβασε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις
02/09/2020 13:40:58 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επίσης κατέθεσε τα ως άνω δικαιολογητικά
στην επιτροπή διαγωνισμού και με σφραγισμένο φάκελο στις 03-09-2020 και έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου από τη Περιφέρεια Ηπείρου 118531/11167, συνεπώς εμπρόθεσμα.
Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρου φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν, καθώς και στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας
όσων δικαιολογητικών αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπιστώνει
στο απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης Νο 1984 του ΔΣ της εταιρείας ασάφεια στο σημείο
ορισμού ποιος είναι εκπρόσωπος και μπορεί να υπογράψει την προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
Στο σημείο αυτό ζητείται διευκρίνιση επί της ασάφειας αυτής με βάση το άρθρο 102 του Ν 4412.
Γίνεται διακοπή της συνεδρίασης σε αναμονή της σχετικής απάντησης.
Μετά τη απάντηση του οικονομικού φορέα όπου μας δηλώνει ότι: « εκ παραδρομής δεν τέθηκε ο
όρος ότι μπορεί και ο καθένας χωριστά να υπογράψουν τα προαναφερθέντα» και καθώς η
διευκρίνιση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και ελέγχοντας όλα
τα δικαιολογητικά του φακέλου η Επιτροπή απεφάνθη ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης.
Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας
«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία
προτείνει, ο διαγωνισμός του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ –
ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89981, με ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006760692 202005-25 να κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» με ποσοστό έκπτωσης 58,77%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 22-10-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδημητρίου Μαρία

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1880/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή
Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων»,
προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 με αριθμ. πρωτ.: 110624/3595/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 190.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και υποέργο : «Βελτίωση της
οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων».
6. Την αριθμ. 22/1389/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού ΕΟ
Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση
κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10528/20-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 110843/10515/20-08-2020
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 25/1721/06-10-2020 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 02-10-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14432/03-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2765/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 02-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 23-10-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 68.224,67 € χωρίς ΦΠΑ και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 55,47 %.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το από 02-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020
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. 92772 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά)Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων»,
προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με
ποσό προσφοράς 68.224,67 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,47 %, όπως
αναλύεται κατωτέρω, ως εξής:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:
Σύνολο:
Απρόβλεπτα 15%:
Σύνολο:
Αναθεώρηση:
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

50.271,38€
9.048,85€
59.320,23€
8.898,03€
68.218,26€
6,41€
68.224,67€

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΛΑΓΙΑ) - ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΡΜΗΣ - ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
προϋπολογισμού 190.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 23-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1.

Ιωάννης Κίτσος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών πρόεδρος

2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικό μέλος
3. Χαράλαμπος Ρουσόπουλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Δήμο Δωδώνης, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.
25/1721/6-10-2020 (ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου και του από 2-10-2020 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 (20PROC007460153 2020-10-12).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα
και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 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 92772.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) 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 τέσσερις (4) εγγυητικές επιστολές ΤΜΕΔΕ μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για τις υπόλοιπες δύο
(2) εγγυητικές, απέστειλε έγγραφα στο Εθνική Τράπεζα (υποκατάστημα Κόνιτσας) και στην Τράπεζα
Ηπείρου για την εγκυρότητά τους. Η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της για άλλη ημέρα, αναμένοντας
τις απαντήσεις των ανωτέρω Τραπεζών, σχετικά με την εγκυρότητα ων εγγυητικών επιστολών.
Με νέα συνεδρίαση της Επιτροπής την 2-11-2020, διαιστώθηκε η εγκηρότητα των εγγυητικών
επιστολών από την Εθνική Τράπεζα (υποκατάστημα Κόνιτσας αριθ. πρωτ. 154963/14288/30-102020) και από την Τράπεζα Ηπείρου (αριθ. πρωτ. 154964/14289/30-10-2020).
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΛΑΓΙΑ) - ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΡΜΗΣ

-

ΦΟΥΡΚΑΣ

ΠΡΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 190.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη
εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι προσωρινός
μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 68.224,67 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή
έκπτωση 55,47 %. Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς εργασιών:

50.271,38€

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

9.048,85€

Σύνολο:

59.320,23€

Απρόβλεπτα 15%:

8.898,03€

Σύνολο:

68.218,26€

Αναθεώρηση:

6,41€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

68.224,67€

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 2 Νοεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Κίτσος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1881/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
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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 υπ΄ αριθμ. 65579/2162/07-05-2019 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
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 €.
6. Την αριθμ. 20/1236/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν.
Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9513/30-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 96661/9075/22-07-2020
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και βάσει της από 14-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων,
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/80/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 23/1457/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
προέκυψαν από την από 02-09-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από
το ΜΗΜΕΔ.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14547/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2786/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 25-09-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με ποσό προσφοράς 64.582,09 € (με
αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση (τριάντα οχτώ και σαράντα)
38,40%.
9.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 25-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91734 για την κατασκευή
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», με
ποσό προσφοράς 64.582,09 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση
(τριάντα οχτώ και σαράντα) 38,40%.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π ΡΑ ΚΤ Ι Κ O
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ»
προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 112727/10662-24-08-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 91734 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20PROC007242362 2020 – 08 – 31.
Στα Ιωάννινα, στις 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Στέφου Νικολέττα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ζίτσας ως Πρόεδρος
2. Βαρζώκα Γεωργία, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος
3. Ιωάννης Καρατζάς, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ζίτσας ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 23/1457-10-09-2020
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και της από 02-09-2020 συγκρότησης τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν της από 02-09-2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 21 η Σεπτεμβρίου 2020
(καταληκτική ημερομηνία).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού βρίσκεται σε απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» το φάκελο
του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού,
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 91734.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πέντε (5) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
1
2
3
4
5

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
21/09/2020 12:08:37
21/09/2020 12:57:05
21/09/2020 13:00:39
21/09/2020 13:59:51
21/09/2020 14:56:55

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών
πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
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
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από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη
μικρότερη οικονομική προσφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1
2
3
4
5

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ.

166562
166519
166546
166525

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ
64.582,09€
75.483,86€
75.978,46€
93.306,45

166474

99.596,80

α/α
προσφοράς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκπτωση
%
38,40%
28,00%
27,53%
11,00%
5,00%

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης,
ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.
Κατά τον έλεγχο των Τυποποιημένων Εντύπων Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε, δεν πληροί την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 22Γ της
Διακήρυξης και για το λόγω αυτό η προσφορά του απορρίπτεται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους ενώ για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών των Τραπεζών η επιτροπή
αποφάσισε:
- τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί απ’ αυτές να βεβαιώσουν τη γνησιότητά
τους και
- τη συνέχιση της συνεδρίασης μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες
οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση
στις 25-09-2020 και κατήρτισε τον κατωτέρω πίνακα 3 των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων που οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1
2
3
4

Επωνυμία Προσφέροντα Ο.Φ.

166562
166519
166525

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ
64.582,09€
75.483,86€
93.306,45

166474

99.596,80

α/α
προσφοράς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκπτωση
%
38,40%
28,00%
11,00%
5,00%

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 130.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στη διαγωνιζόμενη
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΔΕ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα
3, με ποσό προσφοράς 64.582,09€ (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση (τριάντα οχτώ και σαράντα)
38,40%.
Ιωάννινα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος
Στέφου Νικολέττα

Τα μέλη
Βαρζώκα Γεωργία
Ιωάννης Καρατζάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1882/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση του από 30-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 24/1565/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων»,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 78859/7389/21-09-2020 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
2018 – 2020» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από
ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12116/21-092020 εισήγηση της υπηρεσίας.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14085/30-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2728/30-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 66.935,49 € (εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια
τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης
17,00 %.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 30-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που
διενεργήθηκε στις 22-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 135845/12702/16-10-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1565/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής
Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. β) ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και
γ) ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Σ.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 66.935,49 €
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(εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και
με ποσοστό έκπτωσης 17,00 %.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού
100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020», στον οικονομικό φορέα «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό
προσφοράς 66.935,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
66.935,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020».


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



Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 24/1565/24-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική
επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή
για έργα που μπορούν να προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του
Ν. 4605/19 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016,
για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής
οδού περιοχής Χαλκιάδων », προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 22-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Καλλιόπη Αλεξίου , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Αμαλία Δόνου , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
- την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,
- το από 21-10-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
και έχοντας υπόψη:
- Την υπ. αριθμ.62749/2018/24-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης
πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001,
- Την υπ. αριθμ. 24/1565/24-09-2020 (ΑΔΑ :ΨΘΨΜ7Λ9-ΖΝΕ) απόφαση της Οικ/μικής Επιτροπής ΠΗ,
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων»,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.,
- Την υπ. αριθμ. 135845/12702/16-10-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς,
συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου
να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την
επέλευση της ώρας 10:00 π.μ. η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και μέλος της
Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από όπου παρέλαβε τρείς (3) φακέλους προσφορών.
Οι προσφορές που παρελήφθησαν, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι
αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά κατάταξης
προσέλευσης
1
2
3

Αρ. Πρωτ.
149822/13891/22-10-2020
149825/13892/22-10-2020
149828/13893/22-10-2020

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης
Σ.ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της υπ.
αριθμ. πρωτ. 135845/12702/16-10-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος
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προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β)
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και
ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2
κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης
Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

α/α
προσφοράς
(υποβολής)
1η
3η
2η

ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ
66.935,49€
76.612,90€
78.225,80€

Έκπτωση
%
17,00%
5,00%
3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Εργοληπτικής Επιχείρησης
Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

α/α
προσφοράς
(υποβολής)
1η

ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ
66.935,49€

2ος

ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3η

76.612,90€

5,00%

3ος

ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

2η

78.225,80€

3,00%

Έκπτωση
%
17,00%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 149822/13891/22-10-2020 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη « Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη
της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα
δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων
75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της.
Στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από
τον προσωρινό μειοδότη « Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με το αριθ. Πρωτ.152149/14085/26-10-2020
έγγραφό του.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
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Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
Έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων »,προϋπ/γισμού 100.000,00 € με
Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα « Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. », ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης
με ποσό προσφοράς 66.935,49 € (εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα
εννέα λεπτά του ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 17,00 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα 30-10-2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Μαρινέλα

Μπλιθικιώτη

Τα μέλη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1883/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης
εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 74.400,00
με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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).
-30-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 24/1564/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση
προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην
Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 1709-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την
αριθμ. πρωτ. 126579/11935/17-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για την εκτέλεση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην
αρ. πρωτ. 11936/17-09-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14180/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2764/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε», με ποσό προσφοράς
57.000,00 € (πενήντα επτά χιλιάδες) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 02-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 22-10-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 135844/12701/0910-2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1564/2409-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης
εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
β) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.ΜΗΛΙΩΝΗΣ και γ) ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε. και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον
έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των
δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των
οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά
σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε», με ποσό
προσφοράς 57.000,00 € (πενήντα επτά χιλιάδες) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00
%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη
κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», με ποσό
προσφοράς 57.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 % και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ
Α.Τ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 57.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 24/1564/24-092020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε ότι γίνεται
καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του
κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να προγραμματιστούν και
καταψηφίζουμε.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του
Ν. 4605/19 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016,
για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Άμεση προστασία οδικού
δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Στα Ιωάννινα, την 22-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Μπάσιου Άννα , Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Αθανάσιος Νάκας , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
- την υπ. αριθμ. 1/75/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ,
- το από 21-10-2020 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΗ για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της επιτροπής διαγωνισμού,
και έχοντας υπόψη:
- Την υπ. αριθμ.125891/4094/16-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001,
- Την υπ. αριθμ. 24/1564/24-09-2020 (ΑΔΑ :ΨΩΥΦ7Λ9-ΒΥΤ) απόφαση της Οικ/μικής Επιτροπής ΠΗ,
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη
κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος» , προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α.,
- Την υπ. αριθμ. 135844/12701/09-10-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 της ΔΤΕΠΗ, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς,
συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 335 της Περιφέρειας Ηπείρου και συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου
να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ενώπιον της
Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση του
διαγωνισμού ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής
προσφορών.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης
καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Σειρά
κατάταξης
προσέλευσης
1ος
2ος
3ος

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Επωνυμία Οικονομικού ΦορέαΕργοληπτικής Επιχείρησης

Έκπτωση %

59.400,00€
58.800,00€
58.200,00€

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε

1,00%
2,00%
3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της υπ.
αριθμ. πρωτ. 135844/12701/09-10-2020 Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Κάθε φάκελος
προσφοράς συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελο δικαιολογητικών και β)
φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα
δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από τα μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Ε.Δ αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και
ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2
κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα –
Εργοληπτικής Επιχείρησης

ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

3η
2η
1η

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

58.200,00€
58.800,00€
59.400,00€

Έκπτωση %

3,00%
2,00%
1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.
Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, ο πρώτος κατά
σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 3,00% σε 5,00% (όπως φαίνεται με τη
συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς Β΄ κύκλου διαπραγμάτευσης).
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, μετά τους
ανωτέρω ελέγχους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα –
Εργοληπτικής Επιχείρησης

2ος

ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.ΜΗΛΙΩΝΗΣ

3ος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

α/α
προσφοράς
(υποβολής)

3η
2η
1η

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

57.000,00€
58.800,00€
59.400,00€

Έκπτωση %

5,00%
2,00%
1,00%
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με το αριθ. πρωτ. 15296/13923/22-10-2020 έγγραφό της, τον προσωρινό
μειοδότη « ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε
εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και
αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίασή της.
Στις 02 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση
της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό μειοδότη «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε» με το αριθ. Πρωτ.153368/14180/29-10-2020 έγγραφό του.
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.



Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του
πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα
«ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό προσφοράς 57.000,00 € (πενήντα
επτά χιλιάδες) χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα 02-11-2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Άννα Μπάσιου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Αργύρης Νάκος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1884/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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 με αριθμ. πρωτ. 142888/4658/13-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (υποέργο «Βελτίωση
πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)».
6. Την αριθμ. 26/1740/16-10-2020 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 πρόσβασης στη
Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 13428/13-10-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 142942/13315/13-10-2020
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14380/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2746/02-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 02-11-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7623-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με
Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή
Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αποτελούμενη από
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υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την
από 02-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecba-2-id-aa-7623-eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1

Χαχούλης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος

2

Ναούμ Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Δωδώνης

3

Δημητρίου Χριστίνα

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Αναπληρωματικά μέλη:
1

Αρκομάνης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων,
αναπληρωτής Προέδρου

2

Λώλος Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών

3

Γκεσούλης Κων/νος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δ.Τ.Ε. 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

-38-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1885/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.
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, 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. 13895/26-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2705/27-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Παναγιώτη
Παπαδημητρίου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», υπεγράφη στις 16-01-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 236.411,42€
(εκ του οποίου 174.194,53€ για εργασίες, 31.355,02€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 30.832,43€ για απρόβλεπτες δαπάνες,
29,44€ για αναθεώρηση εργασιών) πλέον 56.738,74€ για Φ.Π.Α.. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2.4
της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε δέκα
(10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 16-11-2020. 7.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Υπάρχει υπό σύνταξη Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι
σήμερα είναι οι ακόλουθες: α. Διενέργεια δύο διερευνητικών γεωτρήσεων στις θέσης του ακροβάθρου Α1 και
του μεσοβάθρου Μ1, β. Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής στη στάθμη έδρασης των θεμελίων των βάθρων,
με την παράλληλη καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος των βάθρων της καταστραφείσας παλαιάς
γέφυρας. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτήθηκε η μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργία αντλητικών
συγκροτημάτων, λόγω της υψηλής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (σε επίπεδο υψηλότερο της στέψης των
κεφαλοδέσμων), γ. Προμήθεια κλωβών σιδηρού οπλισμού των φρεατοπασσάλων. 9. ΕΙΔΙΚΑ Με το από 2210-2020 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών έως τις 31-12-2021
επικαλούμενος ότι: «…Οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων απαιτούν την μέθοδο της σωλήνωσης , για τα
μη συνεκτικά τμήματα του υπεδάφους , όπως αυτά προσδιορίζονται στην γεωτεχνική μελέτη. Σημειώνεται ότι
λόγω της σύστασης του υπεδάφους αποκλείστηκε η μέθοδος της χρήσης μπετονίτη. Δεδομένου ότι οι
υπάρχουσες οδοί πρόσβασης στην θέση του έργου είναι ανεπαρκείς για τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
κατασκευή των φρεατοπασσάλων, απαιτείται βελτίωση (εκσκαφές , επιχώσεις με θραυστά υλικά , κατασκευή
σωληνωτών διέλευσης όμβριων κλπ) του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αιτούμαστε παράταση της ημερομηνίας
περαίωσης των εργασιών έως την 31-12-2021,, καθώς κατά τους χειμερινούς μήνες είναι αδύνατη οποιαδήποτε
πρόοδος των εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω
λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγείται
την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 30-09-2021 μετά της
νομίμου αναθεωρήσεως.… .».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση
καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,
μέχρι την 30-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1886/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας»,
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, 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.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
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ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13772/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2753/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21/08/2019 για ποσό 72.168,00 ευρώ με ΦΠΑ.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 21/12/2019 β. Έχει πάρει
1η παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020 γ. Έχει πάρει 2η παράταση εργασιών μέχρι 30/08/2020 δ. Έχει πάρει 3η
παράταση εργασιών μέχρι 30/10/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται
από τον ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ
30533/2719/06.03.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχουν εκτελεστεί το 20% των εργασιών.. 9.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 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 31/12/2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή.
2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών
Η υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου όπως αιτείται ο ανάδοχος με τους λόγους
που επικαλείται με την από 20/10/2020 αίτηση του. Την περίοδο αυτή οι ελαιοπαραγωγοί μαζεύουν τις ελιές με
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατασκευή των τσιμεντοστρώσεων. Επιπλέον λόγω κινδύνου εξάπλωσης του
κορονοϊού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να
εμποδίζει τη γρήγορη εκτέλεση των 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 31-12-2020 με
αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου .….»

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη,
μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1887/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά φαινόμενα επί του
επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» αναδόχου
«Γεώργιος Τάσης-Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 27-01-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13774/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2754/02-112020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/01/2020 για ποσό 69.286,98 ευρώ με ΦΠΑ.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 27/06/2020 β. Έχει
πάρει 1η παράταση εργασιών μέχρι 27/10/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο
χρηματοδοτείται από τον ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
με την υπ αρίθμ 50436/1641/09.04.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό
124.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έχει πληρωθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 12.645,16 ΕΥΡΩ. Έχει πληρωθεί
ο 2ος λογαριασμός ποσού 7.300,00 ΕΥΡΩ. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει
εκτελεστεί το 30% 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
27/01/2021 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Έχει εκτελεστεί το 30% των εργασιών όμως
απαιτείται περεταίρω χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων.
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.
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 27-01-2021
με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου......».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου
στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» αναδόχου εταιρείας «Γεώργιος Τάσης-Γεώργιος
Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 27-01-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1888/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου»,
αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.
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, 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. 14512/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2783/04-112020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2017ΕΠΕΠ530000002 και με τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2017-2019 για το έργο «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού
Ριάχοβου».3.ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 146969/13401/31-10-2018 απόφαση
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. …. 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η από 01/08/2019 υπογραφείσα
σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ:998253800, για ποσό 27.000,01 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).7.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, ήτοι η 01-04-2020. Με την αριθ. 9/489/06–04–2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30
– 10 – 2020. 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 9.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί τμήμα του έργου.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος στην από 05-10-2020 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
επικαλείται την καθυστέρηση συνέχισης των εργασιών εκσκαφής του γηπέδου λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού που πλήττει και την χώρα μας το τρέχον διάστημα, την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και ελέγχου επιμετρήσεων.
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
προτείνουμε την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-052021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση
μέχρι 30.05.2021 ….».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1889/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας
Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 90.000,00 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14086/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2745/02-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 4197/124/14-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., σε
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» και για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το
Ν.4412/16 για το Υποέργο: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας
Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας
Σοφίας Βρυσοπούλας Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΣΑΝΜ. ΤΜΣΑΝΜ / 261708 / 186257 /
2671 / 256 / 16.05.2010 (ΑΔΑ: ΨΕΘ94653Π4-34Θ) εγκεκριμένη από την Δ/νση Συντήρησης
Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών, και βάσει της από 16-09-2020
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης
Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
2/4/29-01-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση –
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την εκτέλεση του
ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από
γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 14086/02-11-2020 εισήγηση της υπηρεσίας,
ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).
2. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/12261/8694/75/10-01-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Θεσπρωτίας με το οποίο ζητείται η άμεση συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ο κίνδυνος καταστροφής των τοιχογραφιών του Ναού.
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3.

Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/453355/319749/3847/24-08-2020 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με το οποίο δηλώνεται ότι δεν απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου.
4.
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ.ΤΜΣΑΝΜ/261708/186257/2671/256/16.05.2010 (ΑΔΑ:
ΨΕΘ94653Π4-34Θ) εγκεκριμένη από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ μελέτη
συντήρησης τοιχογραφιών.
5. Την από 16-09-2020 προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και
Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας.
6.
Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/553159/391644/4707/08-10-2020 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας στο οποίο περιγράφεται η κακή κατάσταση των τοιχογραφιών και η ανάγκη για
άμεση αποκατάστασή τους.
Και επειδή, σε συμμόρφωση με την παράγραφο γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016:
α)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/553159/391644/4707/08-10-2020 έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας «Οι τοιχογραφίες της οροφής παρουσιάζουν έντονες ρηγματώσεις και
σοβαρή καταπόνηση συνεπεία σεισμών αλλά και της εισόδου όμβριων υδάτων, ενώ στη μεγαλύτερη έκτασή
τους έχουν πλήρως αποκολληθεί από την τοιχοποιία και απειλούνται με άμεση κατάρρευση. Ήδη πολλά
σπαράγματα των τοιχογραφιών έχουν εκπέσει και συγκεντρώνονται με μέριμνα του ιερέα. Ειδικότερα η
κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών της καμάρας και του τρούλου είναι επίσης κάκιστη και κατά
συνέπεια χρήζουν επείγουσας αποκατάστασης προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω αποκόλλησή τους».

β)

Η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και οι περιστάσεις που
αυτή επικαλείται δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και

γ)

Λόγω του κατεπείγοντος δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση
εισηγούμαστε

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.
2γ, το Ν.4412/6 του υποέργου: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας Σουλίου, Παραμυθιάς
Θεσπρωτίας» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»,
προϋπολογισμού 90.000,00 €.…».

……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1890/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για χρήση σε
εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13896/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2744/02-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Ότι για τη λειτουργία του έργου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της πίστωσης ποσού 18.513,09 € (με Φ.Π.Α.) της παρακάτω προμήθειας των υλικών, η οποία θα
γίνει με απευθείας ανάθεση.…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 18.513,09 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού Δ’ τριμήνου 2020), για την
προμήθεια των υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, απαραίτητων για
χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Περιγραφή
ΦΥΣΙΓΓ 10Α 10Χ38 ΚΥΛΙΝΔΡ
ΦΥΣΙΓΓ.10Α 8,5Χ31,5 ΚΥΛΙΝΔ.ΑΝΔ
ΛΑΜ.SONT PLUS 250 Ε40 ΣΩΛ.PHIL
ΕΚΚΙΝ. 35-400W HQI/NAT.
ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β10 ΑΒΒ
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β25 ΑΒΒ
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β32 ΑΒΒ
ΜΙΚΡΟΑΣΦΑΛ. 1-10Α 5,2Χ20 55000
ΚΛΕΜΜΑ 6mm
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤ.20x19 WONDER
ΘΕΡΜ/ΝΟ 6.4/3.2 1 ΜΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ
ΘΕΡΜ/ΝΟ 16.00mm 1μ ΑΚ-ΤΗ-119
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟ Νο 10
ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.826 220Χ170Χ80 ΑΒΒ
ΡΗΤΙΝΗ 2 συστ. RES080P 80ml/110gr
ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙ 35mm ΣΕΙΡΑ 8 ΠΟΛΩΝ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΝΙ 6Α ΙΡ-44
ΝΥΥ 3x1,5 J1VV-U

ELEMATIC

Ποσότητα
50,00
50,00
288,00
200,00
100,00
10,00
30,00
10,00
700,00
100,00
80,00
2,00
2,00
200,00
5,00
5,00
20,00
5,00
300,00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΠΛΑΦΟΝ
ΡΑΓΟΔ.E203x40
73552 ΑΒΒ
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β16 ΑΒΒ
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β20 ΑΒΒ
ΑΥΤ.ΑΣΦΑΛ. SH201T-Β40 ΑΒΒ
ΘΕΡΜ/ΝΟ 20.00mm 1μ ΑΚ-ΤΗ-121
ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣ.Cu 1,500μ
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Φ17
ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.816 100Χ100Χ50 ΑΒΒ
17-3/17
ΝΥΥ 5x10 J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΝΥΥ 4x16 J1VV-R ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒ. 3Μ Νο 23 SCOTCH
ΚΛΕΜΜΑ ΙΙΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒ.ΣΤ.MMW/416/1 ΓΙΑ Κ
ΚΛΕΜΜΑ 16mm
ΚΛΕΜΜΑ 10mm
ΚΛΕΜΜΑ 2,5-4mm
ΦΩΤ.ΒΡΑΧ.ΝΑΤΡ.250W Ε40
ΚΙΒΩΤ.3035 2 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ
ΚΙΒΩΤ.3062-1 4 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ Χ.ΠΟΡΤΑ
ΚΙΒΩΤ.3060-1 3ΣΕΙΡ.ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ
ΦΛΑΤΖΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΦΥΣΙΓΓ. 6Α 8,5Χ31,5 ΚΥΛΙΝΔ.WEB
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟ Νο 16
ΜΟΥΦΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ GC210P
ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ GC1260P
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΟΣ 1&1/4
SODIUM 150W T46 E40
ISRL ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΗ 150W ΜΕ ΠΥΚ
ΡΑΓΑ GLOBAL XTS4100-2 1Μ ΜΑΥΡΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ GLOBAL PRD X
ΕΝΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ GLOBAL XTS
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΡΑΓΑΣ GLOBAL ΧΤ
CLUB ΡΑΓΑΣ SHORT 15W WARM MEDIUM ΜΑΥΡΟ
ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΠΛ.ΤΟΙΧ Φ40 50Μ GEOSUB
ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 16
8/3/19
LED SL 30W IP54 Ε27

10,00
5,00
20,00
20,00
30,00
5,00
3,00
3,00
20,00
150,00
200,00
5,00
240,00
20,00
50,00
50,00
50,00
7,00
2,00
2,00
1,00
5,00
100,00
100,00
2,00
2,00
22,00
9,00
9,00
5,00
1,00
1,00
1,00
5,00
50,00
42,00
24,00

……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1891/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία
της εγκατάστασης γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος του κτιρίου της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14192/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 2751/02-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Την αρ. πρωτ. 201583/7202/17-12-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης
πίστωσης 24.800,00 € με ΦΠΑ για την «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία της εγκατάστασης
γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου».
 Ότι για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου απαιτούνται τα
παρακάτω υλικά και εργασίες: ….. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με ΚΑ2020ΕΠ53000001 για το
υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία της εγκατάστασης γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος του κτιρίου
της Περιφέρειας Ηπείρου».…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για
την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της εγκατάστασης γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος
του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως
εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

Είδος Υλικού
Προμήθεια και τοποθέτηση Πλακέτα inverter PCB
ASSY 2P309908-1 G PC1116-1(B) (5009483)
Προμήθεια και τοποθέτηση μοτέρ ανεμιστήρα DC
FAN MOTOR DFA55B1 500W (5011892)
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακέτα ανεμιστήρα PCB
ASSY PC13001-3 (5011902)
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακέτα PCB ASSY
EB13038-2 (5018352) για BS1Q25A7V1B
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών υδραυλική
σύνδεση και έλεγχος με την γεωθερμία
Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση εκκίνησης και
ελέγχου καλής λειτουργίας του υδρόψυκτου
συστήματος VRV από εξειδικευμένο τεχνικό
Προμήθεια κι τοποθέτηση ψυκτικού υγρού και όλων
των υλικών και μικρούλικών που απαιτούνται για την
πλήρωση με ψυκτικό υγρό των κλιματιστικών
μηχανημάτων .

Μονάδα

Ποσότητες

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη

τεμ.

1,00

1.600,00

1.600,00

τεμ.

1,00

500,00

500,00

τεμ.

1,00

450,00

450,00

τεμ.

1,00

350,00

350,00

τεμ.

1,00

1.350,00

1.350,00

τεμ.

1,00

1.090,00

1.090,00

τεμ.

10,00

100,00

1.000,00
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8

9

10
11

Προμήθεια όλων των υλικών και μικρούλικών και
τοποθέτηση που απαιτούνται για την επισκευή των
κλιματιστικών μηχανημάτων.
Προμήθεια όλων των υλικών και μικρούλικών και
τοποθέτηση που απαιτούνται για την τακτική
συντήρηση εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων.
Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση Εργασίες για την
τακτική συντήρηση εξωτερικών κλιματιστικών
μηχανημάτων.
Προμήθεια μικρούλικων για την επίβλεψη
φωτοβολταϊκού συστήματος

τεμ.

2,00

120,00

240,00

τεμ.

235,00

50,00

11.750,00

τεμ.

34,00

40,00

1.360,00

τεμ.

1,00

310,00

310,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

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

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1892/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός τεχνικών και επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι (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. 13854/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2747/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1.Ενόψει της χειμερινής περιόδου και με την εκδήλωση των πρώτων έντονων βροχοπτώσεων και τις
καταπτώσεις που ήδη εκδηλώθηκαν, προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού γενικότερα των τεχνικών και των
επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι, ώστε τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αυτών στους φυσικούς
αποδέκτες και να μην εγκλωβίζονται στο κατάστρωμα της οδού, αυξάνοντας κατά πολύ τον κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήματος.
2. Την με αριθμ. : 148924/4853/21-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 με υποέργο : «Καθαρισμός τεχνικών και επενδεδυμένων τάφρων στην
περιοχή Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός τεχνικών και
επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αποκατάσταση – καθαρισμός
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016) » της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».

6. 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. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τεχνικών
και επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι,
λαμβάνοντας υπόψη τις καταπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή Ντέρτι, καθώς επίσης και τις
ενδεχόμενες έντονες βροχοπτώσεις, ενόψει της χειμερινής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη
καθαρισμού των τεχνικών και των επενδεδυμένων τάφρων, ώστε τα όμβρια να οδηγούνται, μέσω αυτών,
στους φυσικούς αποδέκτες και να μην εγκλωβίζονται στο κατάστρωμα της οδού, αυξάνοντας κατά πολύ
τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1893/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής
Κακαβιάς».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 13856/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2748/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Ότι η γέφυρα μπέλευ στην περιοχή Κακαβιάς 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. : 148931/4855/21-10-2020 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 «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ
περιοχής Κακαβιάς»....…».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση
της γέφυρας μπέλευ περιοχής Κακαβιάς » 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 «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την
συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Κακαβιάς», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η γέφυρα μπέλευ
στην περιοχή Κακαβιάς 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1894/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων - Κόνιτσας στην περιοχή του πρώην Δήμου
Μαστοροχωρίων (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. 13855/22-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2749/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κοζάνης προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της οδού, ώστε τα όμβρια να καταλήγουν μέσω
αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην διέρχονται ανεξέλεγκτα στο κατάστρωμα της
ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. Ο καθαρισμός των ερεισμάτων προέχει να ξεκινήσει από την
περιοχή του πρώην δήμου Μαστοροχωρίων, όπου έχει εκδηλωθεί ήδη αποκόλληση του πρανούς κατάντη,
λόγω της μη ασφαλούς απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων.
2. Την με αριθμ. : 148927/4854/21-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων – Κόνιτσας στην περιοχή του πρώην δήμου
Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών) ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων –
Κόνιτσας στην περιοχή του πρώην δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)...…».
6. 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 «Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων – Κόνιτσας στην
περιοχή του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι, με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές σε ένα πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο, όπως και η Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κοζάνης προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού των ερεισμάτων της οδού, ώστε τα όμβρια να
καταλήγουν μέσω αυτών σε τεχνικά ή στους φυσικούς αποδέκτες και να μην διέρχονται ανεξέλεγκτα στο
κατάστρωμα της ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. Ο καθαρισμός των ερεισμάτων
προέχει να ξεκινήσει από την περιοχή του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων, όπου έχει εκδηλωθεί ήδη
αποκόλληση του πρανούς κατάντη, λόγω της μη ασφαλούς απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1895/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός
οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με
ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 139088/4543/13-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε
η διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για
το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με τον Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 20/1248/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
9697/04-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 139088/4543/04-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει
της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών,
η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/175/10-12-2019 απόφαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Την αριθμ. 21/1362/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 13-08-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
8. Την αριθμ. 24/1591/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92017 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
προϋπολογισμού 79.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με
προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 58,62%.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13713/27-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2707/27-102020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2010-2020 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
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση
προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 58,62%.
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 20-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92017 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού», προϋπολογισμού 79.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
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530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, 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 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση
προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 58,62%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος


Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
που διενεργήθηκε στις 11-09-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού»,
προϋπολογισμού 79.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με
προσφορά 26.429,02 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 58,62%, σύμφωνα με το από
15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1591/24-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-10-2020 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 στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 26.429,02 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020».

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

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

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.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚO
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού»
προϋπολογισμού 79.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 20-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., αναπληρωτής προέδρου
2. Χαρίκλεια Γούνη, Λοιποί ΠΕ στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος
3. Κωνσταντίνος Καλογήρου, Λοιποί ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. αποφ.
21/1362/14-8-2020 (ΑΔΑ: Ω7Γ87Λ9-ΗΦΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
έχοντας υπόψη
1. Την με αριθ. 20/1248/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με
την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου
2. Την με αριθ. 24/1591/24-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με
την οποία εγκρίθηκε το από 15-9-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 11-9-2020 ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 92017
3. Την με αριθ. πρωτ. 136362/12772/2-10-2020 κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της
Ο.Ε. στους συμμετέχοντες.
4. Το με αριθ. πρωτ. 143481/13383/13-10-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο
κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο
23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο
5. Το από 19-10-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με τα οποία υπέβαλε τα δικαιολογητικά
στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο και τα οποία υπέβαλε ηλεκτρονικά
στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 18-10-2020.

-65-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

συνήλθαμε στις 20-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε
στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι


τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και



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

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο
Κουτσελιού» στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 20 Οκτωβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αν. Πρόεδρος

Ελένη Δημουλά

Τα Μέλη

Χαρίκλεια Γούνη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1896/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της 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
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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. 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 αριθμ. 27/1869/27-10-2020 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 «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 επισυνάφθηκαν στην 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
εγκρίθηκε η δαπάνη και η 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. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14429/03-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2767/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 03-11-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7633-eba)
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου
«Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας»,
προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
8.

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

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού
στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση
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εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», αποτελούμενη από
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την
από 03-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecba-2-id-aa-7633-eba), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
Δέσποινα Σιαμπίρη

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος

στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,

Φωκίων Παπαστεφάνου

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Αθανασία Ράπτη

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ιωαννιτών

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Χατζηαντωνίου

Αρχιτέκτων
Μηχανικός
αναπληρώτρια Προέδρου

ΠΕ

στο

Δήμο

Ιωαννιτών,

Αικατερίνη Καλογιάννη

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ζίτσας

Ελένη Κωνσταντινίδου

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στο Δήμο Ιωαννιτών

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

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1899/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση του Πρακτικού 1ο/03-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού €
18.600,00 με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 12/665/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α) εγκρίθηκε η
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς,
για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών
και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου, για το έτος 2020, Β) εγκρίθηκε η συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2020, ως εξής: α) για την
προμήθεια γραφικής ύλης, ποσό € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4, ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και γ) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών
και toner για fax και εκτυπωτές), ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και Γ) και συγκροτήθηκε η
προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης
των προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους
αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την με α/α 1223 και αριθμ. πρωτ. 54777/4246/13-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ποσού € 18.600,00 με ΦΠΑ, με αύξοντα αριθμό
καταχώρισης: 1244, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το από 03-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2778/04-11-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση το Πρακτικό 1ο/0311-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών).
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/03-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων
του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την
αρ. πρωτ. 134658/8839/30-09-2020 διακήρυξη,
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, έλεγχο και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των έξι (6) διαγωνιζομένων
οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», «Ν. ΠΡΟΚΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ» και «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες
με τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο των «Τεχνικών
Προσφορών» των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της
διακήρυξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο
Παράρτημα Β΄ αυτής, κατέγραψε τις διαπιστώσεις της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στο
ως άνω Πρακτικό 1ο/03-11-2020, ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές των οικονομικών
φορέων: «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», λόγω
μη συμμόρφωσής τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ενώ έκανε δεκτές τις προσφορές
των οικονομικών φορέων: «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΠΡΟΚΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.».
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», των προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης,
και τις κατέγραψε στον συνημμένο στο Πρακτικό, πίνακα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διενέργειας Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται:
1.
2.
3.
4.



να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.»,
να απορριφθεί η προσφορά Π1 του προσφέροντα «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», καθώς προσφορές που δεν
καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
να απορριφθεί η προσφορά Π2 του προσφέροντα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», καθώς
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
να απορριφθεί η προσφορά Π3 του προσφέροντα «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», καθώς
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες,

Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 1ο/03-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 134658/8839/30-09-2020 διακήρυξη:
Α. Απορρίπτονται οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, λόγω μη
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως εξής:

1. «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ» και «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», επειδή από τον έλεγχο των υποφακέλων της
Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών αποτελούν
ακριβή αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της
διακήρυξης και δεν αναφέρονται επακριβώς τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
χαρτιού, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας, δεν μπόρεσε να αξιολογήσει τις εν λόγω
προσφορές και δεν τις έκανε αποδεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ της
διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και να κατατεθούν σύμφωνα
με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, στην ποσότητα και στην
μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα
αξιολογηθούν.».

2. «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής
Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο χαρτί Rey Copy 80 GSM δεν πληροί τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα, όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα
λευκό CIE ≥ 165 (με ποσοστό ανοχής ± 2), ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει 146±3 και
για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας δεν έκανε δεκτή την προσφορά, , σύμφωνα με το άρθρο 5
του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και
να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή,
στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές
και δεν θα αξιολογηθούν.».
Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική του προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, με ποσό € 13.950,00 με ΦΠΑ είναι η χαμηλότερη και πλέον
συμφέρουσα.
……………………………………………………………………………………………………………
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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ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηπείρου για το έτος 2020
ΠΡΟΫΠ.: 18.600,00 € με Φ.Π.Α.

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4»

Στα Ιωάννινα, την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία
του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού,
η οποία συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 12/665/13-05-2020 (ΑΔΑ: 60ΧΜ7Λ9-ΨΞ4) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:
1. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρο,
2. Χόινα Ναταλία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, μέλος
και
3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, ΤΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης
Περιφερειακών Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
μέλος,
με αντικείμενο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και το άρθρο
7 του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 134658/8839/30-09-2020) την αποσφράγιση και την
αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο
διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 12η/10/2020 και ώρα
15:00 μ.μ., σύμφωνα με την διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Χάμος
Νικόλαος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας οι παρακάτω έξι (6) φάκελοι προσφορών, που στο εξής θα
αναφέρονται με τα ακόλουθα λεκτικά αναφοράς:
Α/Α
1.
2.
3.
2.
3.
4.

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Π1
Π2
Π3
Π4
Π5
Π6

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
138776/9221/06-10-2020
140547/9335/08-10-2020
141610/9397/09-10-2020
141613/9398/09-10-2020
142562/9467/12-10-2020
142773/9479/12-10-2020
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αρίθμηση, την μονογραφή και την
αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους έξι (6) φακέλους που αποσφράγισε, η Επιτροπή
μονόγραψε όλους τους περιεχόμενους υποφακέλους.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία
του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της
διακοπείσας συνεδρίασης της 13ης Οκτωβρίου 2020, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω
περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Η Επιτροπή αρχικά, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα
πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο,
διαπιστώθηκε ότι όλες οι ανωτέρω προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή προέβη στην
αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των προσφορών,
καθώς όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή μονόγραψε
τα περιεχόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό
τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο
Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης.
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα
κάτωθι:
1. Προσφορά Π1
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της προσφοράς αποτελούν ακριβή αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών όπως
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης και δεν αναφέρονται επακριβώς τα γενικά
και ειδικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου χαρτιού. Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν μπορεί να
αξιολογήσει την εν λόγω προσφορά.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και
να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην
περιγραφή, στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν
θα γίνουν δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.».
2. Προσφορά Π2
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της προσφοράς αποτελούν ακριβή αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών όπως
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης και δεν αναφέρονται επακριβώς τα γενικά
και ειδικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου χαρτιού. Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν μπορεί να
αξιολογήσει την εν λόγω προσφορά.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και
να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην
περιγραφή, στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν
θα γίνουν δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.».
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3. Προσφορά Π3
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το
προσφερόμενο χαρτί Rey Copy 80 GSM δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα:
 Όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 165 (με ποσοστό ανοχής ±
2), ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει 146±3.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και
να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην
περιγραφή, στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν
θα γίνουν δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.».
4. Προσφορά Π4
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
5. Προσφορά Π5
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Προσφορά Π6
Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Τα προσφερόμενα είδη καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Τεχνικών Προσφορών
Α/Α Λεκτικό αναφοράς Προσφέρων
1.
2.

Π1
Π2

ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.

Π3

SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ

4.

Π4

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

5.

Π5

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

6.

Π6

ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Προσφερόμενο είδος
(Προμηθεύτρια εταιρεία)
Rey Copy 80 GSM
(International Paper)
PPC Paperplus
(PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia)
MultiCopy
(Stora Enso)
MultiCopy
(Stora Enso)

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των «Τεχνικών Προσφορών» και ομόφωνα
αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές Π1, Π2 και Π3 λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους
απαράβατους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί παρουσιάστηκαν αναλυτικά ανωτέρω. Ύστερα
από τα ανωτέρω, κάνει δεκτές τις προσφορές Π4, Π5 και Π6.
Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο
χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου.
-----------------------------------------------Στα Ιωάννινα την 3η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220)
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της
διακοπείσας συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2020, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την
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αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών
για τον ως άνω περιγραφόμενο διαγωνισμό.
Αρχικά, η Επιτροπή αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, των προσφορών
που έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, και προέβη στη
μονογραφή κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τις προσφορές που δεν
έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά
παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να επιστραφούν στους προμηθευτές.
Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Οικονομικών Προσφορών
Λεκτικό
Α/Α
Προσφέρων
αναφοράς
1.
2.
3.

Π4
Π5
Π6

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τιμή
οικονομικής
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ
11.250,00 €
12.600,00 €
12.950,00 €

Τιμή
οικονομικής
ΦΠΑ
προσφοράς
με ΦΠΑ
2.700,00 € 13.950,00 €
3.02400 € 15.624,00 €
3.108,00 € 16.058,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού

ομόφωνα εισηγείται:
1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»,
2. να απορριφθεί η προσφορά Π1 του προσφέροντα «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», καθώς προσφορές που
δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
3. να απορριφθεί η προσφορά Π2 του προσφέροντα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες,
4. να απορριφθεί η προσφορά Π3 του προσφέροντα «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ»,
καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες,
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις
τριπλούν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ιωάννινα, 3 Νοεμβρίου 2020
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος
Βλάχου Ελένη
Πληροφορικής ΠΕ

Τα μέλη
Χόινα Ναταλία
Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ

Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος
Πληροφορικής ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1900/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών υλικών, για
την άρδευση Χρυσοβίτσας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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) καθώς και τις διατάξεις του N. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α'/14-81976), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8546/03-11-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2763/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 130217/4232/23-09-2020
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων
οργάνων, β) τη σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η. και γ) τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Πρακτικό 7ο/30-10-2020), σύμφωνα με το Νόμο υπ΄ αρ. 4961 άρθρο 2 &2 και
εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.820,92 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρολογικών και
υδραυλικών υλικών, για την άρδευση Χρυσοβίτσας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και
αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021».…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.820,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και
αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021» για την υλοποίηση του υποέργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών
υλικών, για την άρδευση Χρυσοβίτσας», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές,
Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει
και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 7ο/30-10-2020 Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2
του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).


Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος εισηγήθηκε η συγκεκριμένη δαπάνη, να
ενταχθεί στη μελέτη, με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1901/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του 4ου/04-11-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604):
«Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της
Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη

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

εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με
δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ.
101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α.
(€ 906.451,61 πλέον Φ.Π.Α. € 217.548,39), της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ
5032676, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, βάσει της αρ. πρωτ. 10340/25-01-2019
(ΑΔΑ: ΩΦΦΤΟΡ1Γ-ΨΡ6) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, οχημάτων, για την κάλυψη
αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, και της αριθμ. πρωτ. 728/2403-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού
διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο.
Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου»,
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω
Υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604), εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων
δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.
7. Την αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
-80-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/01-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του θέματος, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α
Συστήματος: 90339) διακήρυξης, σύμφωνα με τα οποία:
Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί
φορείς, ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ. 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, οι προσφορές
των οποίων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης
συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές ήταν πλήρεις και σύμφωνες με
τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές, έγιναν
αποδεκτές και είναι οι συμφερότερες, ως εξής:
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ

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

εννιαθέσια πολυμορφικά επιβατικά οχήματα τύπου Van} της διακήρυξης, για το
προσφερόμενο όχημα “NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”.
8. Την αριθμ. 136572/9032/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΣΨ7Λ9-2ΕΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη

Ηπείρου (συνημμένη με αρ. πρωτ. 2476/06-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
περί παράτασης του χρόνου υποβολής ενός εκ των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, από τον «προσωρινό ανάδοχο» για το Τμήμα 2
του διαγωνισμού, ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε., έως 20 Οκτωβρίου 2020, η οποία υποβάλλεται
στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση.
9. Την αριθμ. 25/1681/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκε το Πρακτικό 3ο/28-09-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του
θέματος, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339)
διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο:
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης για το Τμήμα 1 της αριθμ. πρωτ:
51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 17/1009/08-07-2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε, δεν είναι
πλήρη σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη, ελλείψεις οι οποίες συνιστούν
λόγο απόρριψη της προσφοράς (στοιχεία ii και iii της παρ. 3.2, σελίδα 36 της διακήρυξης,
και άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Β. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ (28),
πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής καμπίνας (Double Cab) 4Χ4} της αριθμ.
πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», η οποία υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
προσφορά, βάσει του σχετικού πίνακα κατάταξης που περιλαμβάνεται στο 2ο/06-07-2020
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, ήτοι ποσό € 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ, για το
προσφερόμενο όχημα "NISSAN NAVARA, 2.3 Lit, 160 Hp, DOUBLE CAΒ, 4X4, ACENTA".
Γ. Εγκρίθηκε η παράταση, έως 20-10-2020 του χρόνου υποβολής ενός εκ των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του συνεργαζόμενου
συνεργείου), από τον προσωρινό μειοδότη του Τμήματος 2 της αριθμ. πρωτ:
51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε.», βάσει του εμπροθέσμως υποβληθέντος αιτήματός της, και εγκρίθηκε η σχετική, αριθμ.
136572/9032/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΣΨ7Λ9-2ΕΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Επίσης, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της κατάπτωσης υπέρ
της αναθέτουσας αρχής, της εγγυητικής συμμετοχής της εταιρείας «Κ. Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ»
ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα 1 του διαγωνισμού, ώστε να εξετασθεί το
σχετικό, υπ’ αριθμ. πρωτ. 139102/9227/6-10-2020 υποβληθέν αίτημα της εταιρείας.
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10.

Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2787/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει
προς έγκριση το Πρακτικό 4ο/04-11-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος Δικαιολογητικών
κατακύρωσης).

11.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 4ο/04-11-2020 (Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της
αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339) διακήρυξης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ
2019ΕΠ01810001,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε η εταιρεία «ΝΙΚ.
Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για το
Τμήμα 1 και για το Τμήμα 2 της διακήρυξης, βάσει των Πρακτικών 1ο/01-07-2020, 2ο/06-072020 και 3ο/28-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις
αριθμ. 17/1009/08-07-2020 και 25/1681/16-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη, ομόφωνα
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως
αναδόχου: α) για το Τμήμα 1 με τιμή € 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ και β) για το Τμήμα 2 με τιμή €
51.154,00 χωρίς ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει
της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339) διακήρυξης, για την
ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) «Προμήθεια διπλοκάμπινων
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου»,
προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676,
και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001,
Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ.
51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, οι προσφορές της οποίας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές της
προσφορές ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, οι
οικονομικές της προσφορές, έγιναν αποδεκτές ως συμφέρουσες, βάσει των Πρακτικών 1ο/0107-2020, 2ο/06-07-2020 και 3ο/28-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν
αντίστοιχα με τις αριθμ. 17/1009/08-07-2020 και 25/1681/16-10-2020 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε εμπρόθεσμα,
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη σύμφωνα με το ανωτέρω,
Πρακτικό 4ο/04-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:
Α. για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ (28), πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής καμπίνας
(Double Cab) 4Χ4} της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς
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€ 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα "NISSAN NAVARA, 2.3 Lit, 160 Hp,
DOUBLE CAΒ, 4X4, ACENTA".
Β. για το Τμήμα 2: {Δύο (2) εννιαθέσια πολυμορφικά επιβατικά οχήματα τύπου Van} της
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 51.154,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα
“NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”.


Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου», της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, στην ανάδοχο
εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής
συμβάσης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, με ποσά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά
της ως ανωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου
με ΚΑ 2019ΕΠ01810001.



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

ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Ηπείρου» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου’’, προϋπολογισμού ενός
εκατομμυρίου εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (1.124.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής.
(Αριθμός διακήρυξης: 51954/4116/07-05-2020)

Στα Ιωάννινα την 4η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας
Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/584/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενη από τους:
1. Βλάχου Ελένη, προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ.
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο
2. Κοκκώνη Στέργιο, υπάλληλο του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, με βαθμό Αʼ, μέλος και
3. Γκατζιάνη Γεώργιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας &
Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, με βαθμό Βʼ, μέλος
προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των φακέλων με τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που
υποβλήθηκαν, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε φυσική μορφή, από τον προσωρινό ανάδοχο και των δυο
(2) Τμημάτων της διακήρυξης με αρ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 και με Α/Α Συστήματος: 90339,
ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», όπως αυτός αναδείχθηκε με τις αριθμ.
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17/1009/08-07-2020 και 25/1681/06-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, με τις αρίθμ. πρωτ. 123893/8099/14-09-2020 και 151862/9981/26-10-2020
προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει,
ως όφειλε, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10)
ημερών και σε φυσική μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, τα
δικαιολογητικά για τα Τμήματα 2 και 1 αντίστοιχα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της
ως άνω διακήρυξης.
Η Επιτροπή παρέλαβε και τον δεύτερο φυσικό φάκελο και μετέβη στο γραφείο 220 του Διοικητηρίου
όπου σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στον ενδελεχή έλεγχο, όλων των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που εμπεριέχονταν στους φυσικούς φακέλους.
Αρχικά, η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού,
λαμβάνοντας υπόψη και την υποβολή του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 του συνεργαζόμενου
συνεργείου, που υπέβαλλε ο προσφέρων εντός των χρονικών ορίων της παράτασης που αιτήθηκε και
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 25/1681/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Από
τον έλεγχο, διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα
με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για το Τμήμα 1 του
διαγωνισμού, από τον οποίο διαπίστωσε επίσης ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα
εισηγείται
Την κατακύρωση της εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως αναδόχου:


για το Τμήμα 1 με τιμή 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ



και για το Τμήμα 2 με τιμή 51.154,00 χωρίς ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις τριπλούν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 04-11-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΓΚΑΤΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1903/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 Πρακτικού 2/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το
έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five
Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 12/55/15-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης της ένταξης
του έργου ADRION 5 SENSES, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
6. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
7. Την αριθμ. 19/1164/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον ΦΠΑ
7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in
Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 3097/23-07-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω
συνοπτικού διαγωνισμού.
8. Την αριθμ. 25/1682/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
Πρακτικό 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 112244/3645/24-08-2020
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον
ΦΠΑ 7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in
Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001,
σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «TREK DEVELOPMENT AE»,
της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης
συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της
Διακήρυξης για κάθε κριτήριο η δε οικονομική της προσφορά, έγινε αποδεκτή, με συνολικό ποσό €
34.720,00 με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στην απόφαση, ανά Παραδοτέα έργου.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4792/29-10-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2712/29-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
υποβάλλει συνημμένα το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
του θέματος και εισηγείται την έγκρισή του, για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του
έργου..
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό 2/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της
αριθμ. πρωτ. 112244/3645/24-08-2020 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
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από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού €
41.200,00 με ΦΠΑ (33.225,80 € πλέον ΦΠΑ 7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building
the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο
του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε η εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK DEVELOPMENT AE», η οποία αναδείχθηκε
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1/24-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας,
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1682/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη, εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK DEVELOPMENT AE» με ποσό προσφοράς τριάντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια είκοσι ευρώ (€ 34.720,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων



Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει
της αριθμ. πρωτ. 112244/3645/24-08-2020 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ
(33.225,80 € πλέον ΦΠΑ 7.974,20 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand
Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001
στην εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK
DEVELOPMENT AE», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις
υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο, η οικονομική της προσφορά, έγινε αποδεκτή,
με συνολικό ποσό € 34.720,00 με ΦΠΑ, βάσει του Πρακτικού 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1682/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, όπως αυτά καθορίζονται
από τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 2/22-10-2020 της Επιτροπής
Διενέργειας.



Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK DEVELOPMENT AE», ως ανάδοχο της Περιφέρειας
Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο
«ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020, στο ποσό
των € 34.720,00 με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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 2
Της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION
5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses»,
προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2018ΕΠ31820001 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
(Αριθμός διακήρυξης: 112244/3645/24-08-2020)
Στα Ιωάννινα την 22η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1- Διοικητήριο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή

Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5
SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses»,, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 19/1164/29.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούν στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής:
1. Λύγδα Ασημούλα, υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου,.
2. Χάμος Νικόλαος, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου,
3. Τακτικός Αλέξανδρος, υπάλληλος
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Ηπείρου,
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την υπ΄αριθμ. 25/1682/06.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1/24.09.2020 της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού
 Το υπ΄αριθμ. 126763/4125/13.10.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού με θέμα την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη
αναδόχου
 Τα οριζόμενα στην με αριθμ. 112244/3645/24-08-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού
εξέτασε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που υπέβαλλε ο
προσωρινός μειοδότης «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK
DEVELOPMENT AE» και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και έλαβε
Α.Π. 147080/4792/19.10.2020 και ως εκ τούτου έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
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Κατόπιν των ανωτέρω και αφού εξέτασε το περιεχόμενο του φακέλου και διαπιστώθηκε η
ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά
καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται:
 Να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού στην «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ με δ.τ. TREK DEVELOPMENT AE» με ποσό προσφοράς τριάντα τέσσερις
χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (€ 34.720,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα και
στη συνέχεια θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα, 22 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΥΓΔΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1907/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας για την ασφαλή πρόσβαση κινούμενων
επισκεπτών στον ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών Αώου (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. 14388/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2758/03-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155612/5058 από 02-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και me τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας για την ασφαλή πρόσβαση κινούμενων
επισκεπτών στον ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 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 συντήρησης του ορεινού οδικού
δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Λιμνών Πηγών Αώου, όπου θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και
διαμόρφωση των πρανών με χωματουργικά μηχανήματα. Θα γίνει επίσης χρήση των υλικών από παρακείμενο
ρέμα, το οποίο αφού πρώτα κοσκινιστεί, θα γίνει διάστρωση του και συμπύκνωσή του σε όλο το οδόστρωμα,
προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των κινούμενων οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση χωμάτινης
οδοποιίας για την ασφαλή πρόσβαση κινούμενων επισκεπτών στον ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών
Αώου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας για την
ασφαλή πρόσβαση κινούμενων επισκεπτών στον ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών Αώου
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες
συντήρησης του ορεινού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Λιμνών Πηγών Αώου και
συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης των πρανών, με χωματουργικά μηχανήματα,
καθώς επίσης και χρήση των υλικών από παρακείμενο ρέμα, τα οποία αφού πρώτα κοσκινιστούν, θα γίνει
διάστρωση και συμπύκνωσή τους σε όλο το οδόστρωμα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής
διέλευση των κινούμενων οχημάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1908/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στον ορεινό όγκο από Αμάραντο προς Βούρμπιανη και
Πληκάτι (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. 14389/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2759/03-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155616/5059 από 02-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας στον ορεινό όγκο από Αμάραντο προς Βούρμπιανη και
Πληκάτι (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χωμάτινου οδικού
δικτύου που συνδέει τον Αμάραντο, την Βούρμπιανη και το Πληκάτι, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες
διαμόρφωσης του καταστρώματος, εργασίες κατασκευής οχετών, καθώς και συντήρηση τοίχων συγκράτησης
των πρανών. Σε σημεία που θα απαιτηθεί θα γίνουν εκσκαφές και διαμόρφωση των πρανών, ώστε να
αποτρέψουμε πιθανές κατολισθήσεις. Σκοπός είναι να αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφαλής χρήση της
οδού από κατοίκους και κτηνοτρόφους..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας στον
ορεινό όγκο από Αμάραντο προς Βούρμπιανη και Πληκάτι (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στον ορεινό όγκο από
Αμάραντο προς Βούρμπιανη και Πληκάτι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-11-2020 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης του χωμάτινου οδικού δικτύου που συνδέει
τον Αμάραντο, την Βούρμπιανη και το Πληκάτι και συγκεκριμένα διαμόρφωση του καταστρώματος,
κατασκευή οχετών, καθώς και συντήρηση τοίχων συγκράτησης των πρανών, ενώ σε σημεία που θα
απαιτηθεί, θα γίνουν εκσκαφές και διαμόρφωση των πρανών, για την αποτροπή πιθανών κατολισθήσεων
με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας και την ασφαλή χρήση της οδού από κατοίκους και
κτηνοτρόφους.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1910/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
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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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 10153/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2752/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση
ανάκλησης αποφάσεων αναλήψεων δέσμευσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της
Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάκληση της κατωτέρω ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα, ως εξής:
A/A

Α/Α
ΕΚΘΕΣΗΣ

Α/Α
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

995

1018

8/450/24-3-2020

6ΙΞΛ7Λ96Τ1

10.751,15

Κατανομή του ποσού
ανά Περιφερειακή
ενότητα

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1911/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν
μετά την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 156600/10183/03-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αριθμ. πρωτ. 156610/2766/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η
Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ
Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5η τροποποίηση του και
εισηγείται την έγκριση των αναφερόμενων στον συνημμένο πίνακα, δαπανών και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της
ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της
Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5η τροποποίησή του, με την
αριθμ. 13/61/22-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α
1

ΚΑΕ
071.9459.13.000.01

2

071.9459.08.000.01

3

072.0824.01

4

292.9459.01.001.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082
(2005ΣΕ08200000)
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου
(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)

ΠΟΣΟ
25.000.000,00
1.891,68
15.000,00
120.000,00

……………………………………………………………………………………………………………
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
-98-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1912/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας λειτουργίας του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο
Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. 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 163473/24-102017 (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) καθώς και τις διατάξεις του N. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α'/14-81976), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5690/03-11-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2761/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Για την προστασία των γεωργικών εκτάσεων και του παρακειμένου οικισμού της περιοχής βαθυπέδου
Αμμουδιάς, που βρίσκεται πλησίον των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, από πλημμυρικά φαινόμενα που θα
έχουν ως συνέπεια να τεθούν σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές, είναι ανάγκη η συνεχής
λειτουργία του υπάρχοντος αντλιοστασίου στράγγισης D1, αλλά και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 κατά
την αρδευτική περίοδο λόγω μη ολοκλήρωσης του εγγειοβελτιωτικού έργου και παράδοσης των αγροτεμαχίων
στους νέους δικαιούχους, του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας» . Η δαπάνη
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας για την λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1& άρδευσης Α1 ,
μέχρι 30-09-2020 σύμφωνα με τους τελευταίους εκδοθέντες λογαριασμούς της ΔΕΗ ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 22.763 €. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης με τις με αρ. πρωτ. 149874/4876/22-10-2020
& 149883/4877/22-10-2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 22.763,00(781,00 και 21.982,00) € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργα:1. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1
στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς &2. Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο
Βαθύπεδο Αμμουδιάς ). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση ποσού 22.763,00 € για
την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας –ΔΕΗ- λειτουργίας του αντλιοστασίου
στράγγισης D1 (781,00 Ευρώ) και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 (21.982,00 Ευρώ) στο βαθύπεδο
Αμμουδιάς σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργα:1. Ηλεκτροδότηση των
εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς & 2.Ηλεκτροδότηση των
εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς ).…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.763,00 € με Φ.Π.Α. για την πληρωμή της δαπάνης
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας -ΔΕΗ- για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 (ποσό €
781,00) και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 (ποσό € 21.982,00) στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας
και τη διάθεση της απαιτούμενης 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» (Υποέργα: «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης
D1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς» και «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου άρδευσης
Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς»), βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 7ο/30-10-2020 Πρακτικό του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1914/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση
ενδίκου μέσου (παρέμβαση) υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/0403-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης άσκησης
ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του ΣτΕ, υπέρ της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-072020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών
πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για
την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν.
4685/2020 (Α’ 92)» (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) και έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 25/1697/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
αριθμ. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΡ7Λ9-ΠΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και
παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας».
8. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1045/04-112020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2777/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Σχετ.: 1. Η αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Η αριθμ. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΡ7Λ9-ΠΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου &
η αριθμ. 25/1697/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. η αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 με α/α 1885 (ΑΔΑ: 6Ρ3Β7Λ9-ΓΣ2) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α) εγκρίθηκε η άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των
κάτωθι ενδίκων μέσων (παρέμβαση), υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών
προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών
κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» κατά της οποίας έχει ασκηθεί από την Πανελλήνια Ένωση
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.): α)
η αριθμ. Ε 1998/2020 αίτηση ακύρωσης και β) η αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτηση για την αναστολή εκτέλεσής της
πράξης, ήτοι: α) Παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προς αντίκρουση της
αριθμ. Ε 1998/2020 αίτησης ακύρωσης, η οποία, λόγω μείζονος σπουδαιότητας παραπέμφθηκε προς συζήτηση
στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 04-12-2020 και β) Παρέμβαση – Υπόμνημα ενώπιον της
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ προς αντίκρουση της αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτησης αναστολής,
βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, για την άσκηση του
ενδίκου μέσου της Παρέμβασης τόσο επί της αίτησης ακύρωσης όσο και επί της αίτησης αναστολής που
εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της προδήλου
ανάγκης η Περιφέρεια Ηπείρου να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τους
ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από την εν λόγω υπόθεση, καθώς βλάπτονται έννομα
συμφέροντά της και εν γένει η αναπτυξιακή πορεία της.
Β) εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ
0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της
αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για τη δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ.
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2. Την αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 με α/α 1885 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1944 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Την αριθμ. 135509/933/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΡ7Λ9-ΠΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η
οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1697/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της
οποίας ανατέθηκε στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ)
οδός Σκουφά αρ. 60, η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, για την σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης – Υπομνήματος ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του ΣτΕ, επικοινωνία με Εισηγητή και εφόσον απαιτηθεί να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου
δικαστικού σχηματισμού, προς αντίκρουση της αριθμ. ΕΔ 219/2020 αίτησης αναστολής, της Πανελλήνιας
Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) κατά της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών
πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη
αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».
4. Το γεγονός ότι έχει ήδη κατατεθεί από την πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας Ηπείρου, το ως άνω
ένδικο μέσο της Παρέμβασης – Υπομνήματος (με αρ. κατ. ΥΠ635/08-10-2020) ενώπιον της Επιτροπής
Αναστολών του ΣτΕ και η σχετική, αριθμ. Ε 1998/2020 αίτηση ακύρωσης, θα συζητηθεί – κατόπιν
παραπομπής λόγω μείζονος σπουδαιότητας – στην Ολομέλεια του ΣτΕ, κατά τη δικάσιμο της 04-12-2020.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά
αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
για την σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών
προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών
κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» κατά της οποίας έχει ασκηθεί από την Πανελλήνια Ένωση
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) η
αριθμ. Ε 1998/2020 αίτηση ακύρωσης, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, κατά τη δικάσιμο της 04-12-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο, προς υποστήριξη της παρέμβασης και αντίκρουσης των λόγων ακύρωσης, την υποβολή
υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά, προκειμένου να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της.
Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 30-09-2020
προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 134797/929/30-09-2020 πρόσκλησης αποστολής
οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει: α) στο ποσό των € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της
Παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ και β) στο ποσό των € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την παράσταση κατά τη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης, προς υποστήριξη της παρέμβασης και αντίκρουσης των λόγων ακύρωσης, την σύνταξη
υπομνήματος πριν ή/και μετά την συζήτηση, κατά τη δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο
Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1654/24-09-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ3Β7Λ9-ΓΣ2) με α/α
1885 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1944 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. …».
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 Εγκρίνει την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ)
οδός Σκουφά αρ. 60, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την σύνταξη και κατάθεση Παρέμβασης
υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020)
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων,
των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την
αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’
92)» κατά της οποίας έχει ασκηθεί από την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
(Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) η αριθμ. Ε 1998/2020 αίτηση
ακύρωσης, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ενώπιον της
Ολομέλειας του ΣτΕ, κατά τη δικάσιμο της 04-12-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, προς
υποστήριξη της παρέμβασης και αντίκρουση των λόγων ακύρωσης, την υποβολή υπομνημάτων,
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εγγράφων και γενικά, προκειμένου να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της
Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ,
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω
του εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, για την υποστήριξη της νομιμότητας της προσβαλλόμενης
αποφάσεως, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και της ειδικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας έχει
εκδοθεί, που απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο
αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω,
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας
στο ΣτΕ, και την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία αντιμισθία νομικό
σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του και της επιβάρυνσης που προκαλείται
για την μετάβασή του εκτός έδρας, για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς.
Επιπλέον, η ως άνω δικηγόρος, πέραν της εμπειρίας και της απαραίτητης επιστημονικής κατάρτισης για
τη σωστή διαχείριση του εξειδικευμένου αντικειμένου της εν λόγω υπόθεσης, έχει πλήρη γνώση αυτής,
δεδομένου ότι έχει συντάξει και καταθέσει το ένδικο μέσο της Παρέμβασης – Υπομνήματος (με αρ. κατ.
ΥΠ635/08-10-2020) ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ προς αντίκρουση της αριθμ. ΕΔ
219/2020 αίτησης αναστολής, κατά της ανωτέρω, αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β
2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της ανάθεσης της
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσεις της αριθμ. 135509/933/01-10-2020 (ΑΔΑ:
ΩΣΓΡ7Λ9-ΠΨΑ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1697/0610-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 30-092020 προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 134797/929/30-09-2020 πρόσκλησης
αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει: α) στο ποσό των €
2.500,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την σύνταξη,
κατάθεση και κοινοποίηση της Παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ και β) στο ποσό των €
2.500,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την παράσταση
κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, προς υποστήριξη της παρέμβασης και αντίκρουσης των λόγων
ακύρωσης, την σύνταξη υπομνήματος πριν ή/και μετά την συζήτηση, κατά τη δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου
2020, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1654/24-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 134088/8801/24-09-2020 με α/α 1885
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1944 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.



Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 24/1654/24-092020 και 25/1697/06-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Το Ανώτατο
Ακυρωτικό δικαστήριο και μάλιστα σε μείζονα σύνθεση, είναι ικανό να αποφασίσει για την αίτηση ακύρωσης
του επιστημονικού φορέα του ΓΕΩΤΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
(Π.Ε.Δ.Δ.Υ.). Επιπλέον και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαθέτει νομικούς συμβούλους
ικανούς να χειριστούν την υπόθεση και να υπερασπιστούν την ισχύ της απόφασης και δεν είναι αναγκαίο
η Περιφέρεια Ηπείρου –ούτε άλλη Περιφέρεια– να παρέμβει υπέρ του κύρους αυτής.».
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-104-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1915/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην
Περιφέρεια Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
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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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε
με το με αρ. πρωτ. 1048/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2784/04-11-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση οργάνωσης της εκδήλωσης
εορτασμού της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2020, βάση του
προγράμματος και στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου και η 8η Μεραρχία. Επιπλέον
εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης, ποσού € 950,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845).
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι οι
εκδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για λόγους δημόσιας υγείας και
υπό την αυστηρή τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.
Το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει τη δαπάνη για τις εκδηλώσεις,
επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι άκρως απαραίτητες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασης
της πανδημίας και την εξέλιξή της.
Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη
διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, επισημαίνοντας
ότι, εν μέσω πανδημίας, αποτελούν υγειονομική βόμβα, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, και πρέπει
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.
Αποφασίζει ομόφωνα



Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της Ημέρας
Ενόπλων Δυνάμεων, που θα πραγματοποιηθεί την 21η Νοεμβρίου 2020 βάσει του προγράμματος και
στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου και η 8η Μεραρχία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει στην
πόλη των Ιωαννίνων επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.
Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων
για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.



Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 950,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος
των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020
(Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0845), για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης της εκδήλωσης και
περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, κέρασμα σε προσκεκλημένους, προμήθεια
στεφάνων και γλυκισμάτων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1916/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του
πρώην Δήμου Τύμφης (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. 14390/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2760/03-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155624/5060 από 02-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το
ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
στα όρια του πρώην δήμου Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης φθορών στο
οδόστρωμα, όπου θα γίνουν εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης με διαβαθμισμένα υλικά και διάστρωση
ταπιτιδίων. Επίσης θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των πρανών, άρσης καταπτώσεων και διαμόρφωσης της
τάφρου για την απορροή υδάτων. Σκοπός των εργασιών είναι να αποκατασταθούν τα τμήματα με καθιζήσεις
και ερπυσμούς, όπως επίσης να διασφαλιστούν οι κατολισθήσεις και η δημιουργία καταπτώσεων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση πρανών και
καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην δήμου Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)
…».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 0211-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στο οδόστρωμα και
συγκεκριμένα εξυγίανση και αποκατάσταση με διαβαθμισμένα υλικά και διάστρωση ταπιτιδίων,
καθαρισμός των πρανών, άρση καταπτώσεων και διαμόρφωση της τάφρου για την απορροή υδάτων,
ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση των τμημάτων με καθιζήσεις και ερπυσμούς και να διασφαλιστούν
οι κατολισθήσεις και η δημιουργία καταπτώσεων.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1917/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας από Βοβούσα προς Γαλάζια Σάρα
για την ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και παραγωγών (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. 14393/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2769/03-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155607/5057 από 02-11-2020 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 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου
2020-2022», Υποέργο: «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας από Βοβούσα προς Γαλάζια
Σάρα για την ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και παραγωγών (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 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 στο ορεινό οδικό που ενώνει την
Βοβούσα με την Λάιστα, μέσω της Γαλάζιας Σάρας, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα στην προσπέλαση
τόσο των κατοίκων όσο και των υλοτόμων. Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των
σωληνωτών οχετών, εργασίες διαμόρφωσης πρανών και τάφρων για την διευθέτηση των ομβρίων, καθώς και
διαμόρφωση όλου του καταστρώματος της οδού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διευθέτηση όμβριων και
αποκατάσταση βατότητας από Βοβούσα προς Γαλάζια Σάρα για την ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και
παραγωγών (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, λόγω
εκτάκτων συνθηκών, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας
από Βοβούσα προς Γαλάζια Σάρα για την ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και παραγωγών (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 02-11-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού και
αποκατάστασης των σωληνωτών οχετών, διαμόρφωσης πρανών και τάφρων για την διευθέτηση των
ομβρίων, καθώς και διαμόρφωσης όλου του καταστρώματος της οδού στο ορεινό οδικό που ενώνει την
Βοβούσα με την Λάιστα, μέσω της Γαλάζιας Σάρας, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα στην προσπέλαση
τόσο των κατοίκων όσο και των υλοτόμων.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1918/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προστασία οικιών και διευθέτηση κοίτης ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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. 14396/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2773/04-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155602/5056 από 02-11-2020 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 τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια
Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)» Υποέργο: «Προστασία οικιών και διευθέτηση κοίτης
ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες στην κοίτη του
Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια της Γότιστας και συγκριμένα στη θέση Πασσιά, όπου οι προσχώσεις και τα
πεσμένα δένδρα έχουν εκτρέψει την ροή των νερών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα
ιδιοκτησίες και οικίες. Απαιτείται να γίνει καθαρισμός των φερτών υλικών, των προσχώσεων και των
πεσμένων κλαδιών. Θα γίνει επίσης κατασκευή αναχώματος και προστασία της κοίτης με ογκόλιθους της
περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προστασία οικιών και διευθέτηση
κοίτης ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, 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. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία οικιών και
διευθέτηση κοίτης ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-112020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες στην κοίτη του Ζαγορίτικου
ποταμού στα όρια της Γότιστας και συγκριμένα στη θέση Πασσιά, όπου οι προσχώσεις και τα πεσμένα
δένδρα έχουν εκτρέψει την ροή των νερών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σε ιδιοκτησίες
και οικίες, και ως εκ τούτου απαιτείται καθαρισμός των φερτών υλικών, των προσχώσεων, των πεσμένων
κλαδιών, κατασκευή αναχώματος και προστασία της κοίτης με ογκόλιθους της περιοχής.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1920/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6829/Φ.300.09/03-11-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2770/03-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η
Υπηρεσία στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…….Με την αριθμό πρωτ. 132005/4293/25.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 10.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων
της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας έτους 2020»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος
και ορίστηκε ως Προϊστάμενη Αρχή του εν λόγω έργου το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει η επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2020.Η ως άνω
εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργεία και ανταλλακτικά από
καταστήματα της ευρύτερης περιοχής Άρτας. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 10.000,00 € με τον ΦΠΑ σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας έτους 2020…..»
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 10.000,00 € με ΦΠΑ, για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2020 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: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας έτους 2020»).
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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

-114-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1922/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4282/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2785/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και
Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση
των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα
από έρευνα αγοράς, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες
και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών
και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Ε. Φ.

Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στο όνομα ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην
165,00€
072
Τράπεζα Πειραιώς για λογαριασμό της Π.Ε. Άρτας.
Δαπάνη για την συντήρηση των καυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε.
072
2
1.600,00€
Άρτας και του ΚΕΣΥ Νομού Άρτας.
Δαπάνη για την οργάνωση της εκδήλωσης της ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21-11-2020 βάσει
του Προγράμματος στην οποία συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα
3
900,00€
072
Άρτας. Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κρίνεται
απαραίτητη και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και
Δημοσίων σχέσεων.
Δαπάνη για την οργάνωση της εκδήλωσης της Εθνικής Αντίστασης,
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22-11-2020 βάσει του
4 Προγράμματος στην οποία συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
900,00€
072
Η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας κρίνεται απαραίτητη
και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και Δημοσίων σχέσεων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΚΑΕ
3199
0851

5161

5161

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1923/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας,
για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης : Α) του αριθ.
3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
Β) του αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)
πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του
Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4282/04-11-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2785/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του αριθ. 3109/2408-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του αριθ. 1826/2006-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Γ) της αριθ.
6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση (συνημμένη η από
30-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Άρτας). …».

Στην εισήγηση επισυνάπτεται η αρ. πρωτ: ΔΑ οικ. 1193/30-10-2020 εισήγηση του Τμήματος
Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Το Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
Τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»
Τις διατάξεις του άρθρου 22 της αριθμ. 202855/2016 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Τεύχος Β΄) «Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας
Ηπείρου»
Την αριθμ.50025/2018 ΚΥΑ «ΦΕΚ 4217 Β’ /26-09-2018
Την αριθμ.2/87/17-1-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
κατακυρώθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διενεργήθηκε βάσει της αριθμ. 3109/2408-2017 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019
Την αριθμ.6/323/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της Διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε βάσει της αριθμ 6014/2017/31-1-118-
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2018 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Π.Ε. Άρτας για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019
7. Την αριθμ.40/2710/12-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της Διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε βάσει της αριθμ 4996/22-11-2018
πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Π.Ε. Άρτας για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2018-2019(από 8-01-2019 έως 31-08-2019
8. Την αριθμ. 37/2960/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία
κατακυρώθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός που διενεργήθηκε βάσει της αριθμ. 1826/2006-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας.
9. Την αριθ. 6/385/28-02-2020 (ΑΔΑ:Ψ9Ο77Λ9-Ζ3Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της
Π.Ε. Άρτας για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας
10. Την αριθμ 22/1418/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με ΑΔΑ
6ΦΚ67Λ9-Π2Θ για παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών έως 30-06-2021
11. Τα νέα αιτήματα των σχολικών μονάδων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας
Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με τις νέες ανάγκες τροποποιημένη κατάσταση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες …».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το
σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του αριθ. 3109/24-082017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του αριθ.
1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και
Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260) πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση,
Πίνακες.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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

-119-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:45214) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΔΟΥ(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ( %)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

14

1 ΠΡΩΪ ΚΑΙ 1
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
+
1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ
ΔΗΜΟΤ.ΣΧ.ΑΓ.ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ ΣΤΙΣ
16.00

32

164,79

161,26

2%

158,03

164,79

161,26

2%

158,03

ΣΥΝΟΛΟ

Χωματόδρομος με
μεγάλη κλίση (>5%)

Χωματόδρομος με
μικρη κλίση (0-5%)

Εκτός πόλεως με
μεγάλη κλίση (>5%)

Εκτός πόλεως με μικρή
κλίση (0-5%)

64

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ
ΠΡΩΙ+ΜΕΣΗΜΕΡ
Ι
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΔΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ Η ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΝΗΠΙΑΓ+ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ+
ΝΕΟΧΩΡΙ(ΓΥΜΝ+ΛΥΚΕΙΟ)ΝΗΠΙΑΓ.- ΔΗΜ. ΣΧ.ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣΓΥΜΝΑΣΙΟ+ΛΥΚΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Εντός πόλεως με
μεγάλη κλίση (>5%)

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ

Έμφορτα χιλιόμετρα
Εντός πόλεως με μικρή
κλίση (0-5%)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΜΕΓΑΛΟ-ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ (ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ = 1,20 €/ ΛΙΤΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

46

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΤΑ, 30 -10-2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΡΟΜΟΛ ΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑ Σ ΜΑ ΘΗΤΩΝ Α /ΘΜΙΑ Σ ΚΑ Ι Β/ΘΜΙΑ Σ ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛ ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ Δ ΕΣ
(Α /Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ:45214) Δ ΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ Α ΝΟΙΚΤΟΥ Δ ΙΕΘΝΗ ΗΛ ΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ ΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΙΚΗΣ Α ΡΜΟΔ ΙΟΤΗΤΑ Σ Π.Ε. Α ΡΤΑ Σ ΤΗΣ Α ΡΙΘ. 3109/24-08-2017

73

74

ΡΑΧΗ- ΝΗΠΙΑΓ.ΑΝΕΖΑΣ- ΑΠΟΜΕΡΟ- ΜΥΤΙΚΑΣ- ΝΗΠΙΑΓ ΑΝΕΖΑΣΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ- ΝΗΠΙΑΓ ΑΝΕΖΑΣ
(ΠΡΩΙ)
ΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΕΖΑΣ- ΑΠΟΜΕΡΟ- ΜΥΤΙΚΑΣ- ΔΗΜΟΤ+ ΝΗΠΙΑΓ.
ΑΝΕΖΑΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ- ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΕΖΑΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΕΖΑΣ- ΡΑΧΗ(13.00μ.μ)
ΝΗΠΙΑΓ ΑΝΕΖΑΣ- ΡΑΧΗ- ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΕΖΑΣΠΟΛΥΔΡΟΣΟ(16.ΟΟ)
ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΕΖΑΣ- ΑΠΟΜΕΡΟ- ΔΗΜΟΤ+ΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΕΖΑΣΜΥΤΙΚΑΣ- ΔΗΜΟΤ+ΝΗΠΙΑΓ ΑΝΕΖΑΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΔΗΜΟΤ.ΑΝΕΖΑΣ- ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτός πόλεως με
μεγάλη κλίση (>5%)
Χωματόδρομος με
μικρη κλίση (0-5%)
Χωματόδρομος με
μεγάλη κλίση (>5%)

Εκτός πόλεως με μικρή
κλίση (0-5%)

Εντός πόλεως με
μεγάλη κλίση (>5%)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(€)

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣΚΟΜΜΕΝΟ(ΣΤΙΣ13.00 μ.μ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ- ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΣΥΚΙΕΣ (ΣΤΙΣ 15.00 μ.μ.)
ΚΑΙ(16.00 )- ΔΗΜ.ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ - ΣΥΚΙΕΣ

Εντός πόλεως με μικρή
κλίση (0-5%)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

57

Έμφορτα χιλιόμετρα

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

46,37

48,52

1%

48,03

12

28

28

21

65,14

47

47

45,59

66,47

2%

15

15

16,46

21,53

2%

14

21,10

136,52

134,27

ΑΡΤΑ, 30 -10-2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

-120-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.. 1826/20-06-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ 4

9

56

57

76

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
(ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 23-ΒΙΤΣΙ
11) -ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ- 1ο ΕΙΔΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣΒ.ΚΩΝ/ΝΟΥ33-ΜΟΣΤΡΑΙΩΝ 171ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
(1 ΠΡΩΙ & 1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
ΣΕΛΛΑΔΕΣ - ΝΗΠΙΑΓ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
( ΠΡΩΙ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥΣΕΛΛΑΔΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
+ΔΗΜΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥΒΕΡΡΑΧΙΑ( ΜΕΣΗΜΕΡΙ 13.00)
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΛΑΔΕΣ(15.00)
ΖΟΥΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ -ΓΙΑΝΣΑΡΣΕΣ ΔΗΜ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
(1 ΠΡΩΙ + 1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ) )
+
1ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΝΗΠΙΑΓ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
ΣΕΛΛΑΔΕΣ(16.00μ.μ.)
ΝΗΠΙΑΓ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΪΚΑ-ΕΛΑΤΟΣΓΗΠΕΔΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
(13.00μ.μ.) - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΕΛΑΤΟΣΦΩΤΕΙΚΑ(13.30μ.μ.)
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

ΚΙΑΦΑ-ΑΜΜΟΤΟΠΟΣΝΗΠΙΑΓ+ΔΗΜ.ΣΧ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥΓΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΑ-ΧΕΡΣΑ-ΔΗΜ.ΣΧ
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ-ΛΕΤΤΑ
68
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥΝΗΠΙΑΓ.ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ (ΠΡΩΙ)
ΝΗΠΙΑΓ.ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ-ΛΕΤΤΑ
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ-ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ(13.00 μ.μ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ-ΧΕΡΣΑΓΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΑ(16.00μ.μ.)

86

ΚΟΛΟΜΟΔΙΑ-ΚΕΡΑΜΑΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝΚΩΣΤΑΚΙΟΙ(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ
LIDL)-ΔΗΜ.ΣΧ.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ+ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ -ΚΕΡΑΜΑΤΕΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ
(1 ΠΡΩΙ+1ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
+
1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΦΗ
16.00μ.μ. ΔΗΜΟΤ.ΣΧ
ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ-ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ(ΕΠΙ
ΤΗς ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ-ΑΡΤΑΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ )

ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Χωματόδρομος με μεγάλη κλίση
(>5%)

Χωματόδρομος με μικρη κλίση (05%)

Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (05%)

Εντός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

Εντός πόλεως με μικρή κλίση (05%)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΝ.Π.Ε.
Έμφορτα χιλιόμετρα

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

50,53

20

14

34

41,16

51,04

1%

10

35,52

15

15

33,66

36,24

2%

7

40,55

20

20

34,93

40,96

1%

7

21,94
9

6

15

16,63

22,16

1%

7

31,34

8,5

1,5

10

31,97

31,66

1%

8

66,61

12

33,2

45,2

ΣΥΝΟΛΟ

57,38

67,28

249,34

1%

-121246,48

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΠΛΗΣΙΟΙ- ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ
(ΛΙΑΝΟΒΑΤΑ)-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ
85 (Α΄ΚΑΙ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
(ΠΡΩΙ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ
(ΛΙΑΝΟΒΑΤΑ)-ΠΛΗΣΙΟΙ
(15.00μ.μ.)
ΝΗΠΙΑΓ. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-ΔΗΜ.ΣΧ.
ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ-ΠΛΗΣΙΟΙ
( 16.00μ.μ.)

100

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΜΦΙΘΕΑΣΕΛΛΑΔΕΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Χωματόδρομος με μεγάλη κλίση
(>5%)

Χωματόδρομος με μικρη κλίση (05%)

Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

8

Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (05%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

84

ΒΑΛΤΟΣ -ΔΗΜ.ΣΧ.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ -ΠΛΗΣΙΟΙΝΗΠΙΑΓ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ-ΝΗΠΙΑΓ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝΚΩΣΤΑΚΙΟΙ(ΠΛΗΣΙΟΝ
LIDL)-ΝΗΠΙΑΓ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ
(ΠΡΩΙ)
ΝΗΠΙΑΓ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ-ΠΛΗΣΙΟΙΔΗΜΟΤ.ΣΧ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝΒΑΛΤΟΣ
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
ΝΗΠΙΑΓ.ΚΩΣΤΑΚΙΩΝΠΛΗΣΙΟΙΚΩΣΤΑΚΙΟΙ(ΠΛΗΣΙΟΝ
LIDL )
(ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16.00)

Εντός πόλεως με μεγάλη κλίση
(>5%)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Εντός πόλεως με μικρή κλίση (05%)

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έμφορτα χιλιόμετρα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ

49,91

30

30

39,61

50,41

1%

7

34,47

13,5

13,5

25,78

34,82

1%

4

17,57
11

11

ΣΥΝΟΛΟ

26,93

17,75

1%

102,98

101,95

ΑΡΤΑ, 30 -10-2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

-122-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΙΘ.6014/2017/31-1-2018 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της Π.Ε. Άρτας

36

36
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
28,08

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

5

ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
(ΑΝΤΑΠ.ΓΙΑ ΓΥΜΝ.+ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ+ΕΠΑ.Λ)
(1 ΠΡΩΙ+1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

13

Έμφορτα χιλιόμετρα

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Εντός πόλεως με
μικρή κλίση (05%)
Εντός πόλεως με
μεγάλη κλίση
(>5%)
Εκτός πόλεως με
μικρή κλίση (05%)
Εκτός πόλεως με
μεγάλη κλίση
(>5%)
Χωματόδρομος με
μικρη κλίση (0Χωματόδρομος με
μεγάλη κλίση
(>5%)

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ

48,72

1%

48,23

48,72

ΑΡΤΑ,

48,23

30 -10-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1924/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 της αριθμ. πρωτ. 4265/04-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί
παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης
παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 95949).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4282/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 2785/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία με την
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση την αριθμ. 4265/04-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα
τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 95949)».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 4265/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ6Ψ7Λ9ΥΦΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως
31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 95949)», το κείμενο της
οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ.Κώδικας
FAX
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

:
:
:
:
:

Άρτα 4 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 4265

Πλ. Εθν. Αντίστασης
47132
2681072285
Α. Κολιού
2681361030

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ιδιαιτέρως του άρθρου 159
«Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/ Α/1010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

3. Την αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
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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
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. πρωτ. 2796/07-08-2020 διακήρυξη της Π. Ε. Άρτας «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς

μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021)
με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949).

6. Την αριθμ. 25/1728/06-10-2020 (ΑΔΑ:637Α7Λ9-ΠΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα αριθμ. Ι/30-09-2020 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά) και ΙΙ/01-10-2020 (αποσφράγιση
και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανεδείχθησαν
οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, καθώς και το αριθμ. οικ.4157/26-10-2019 έγγραφο του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας με το οποίο καλούνται
οι προσωρινοί μειοδότες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

7. Την από 03-11-2020 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού μειοδότη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΕΔΧ ΠΕ ΑΡΤΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ΣΥΝ.ΠΕ., με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης λόγω των τρεχουσών συνθηκών με τον ιό covid-19
είναι αδύνατον να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα από την σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά έως
τις 05/11/2020.

8. Το γεγονός ότι το εν λόγω αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και καλύπτονται οι προϋποθέσεις

χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της αριθ. 2796/07-08-2020 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας του διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για
το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης έως την
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.
2. Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
………».

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1925/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 συντήρηση - επισκευή των οχημάτων
και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας (Ακύρωση της σχετικής αριθμ. 23/1505/10-09-2019
απόφασης της Ο.Ε.).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 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 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 23/1505/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4282/04-11-2020
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2785/04-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.),
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της ΠΕ Άρτας, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (5.600,00€) ήτοι: ποσό 3.000,00€ για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072
ΚΑΕ 1321 και ποσό2.600,00€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0861 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής
επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων & μηχ/των της
Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: … (ΠΙΝΑΚΑΣ) Μετά την έκδοση της
παρούσης ανακαλείται η αριθ. 23/1505/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου. …».

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 5.600,00 € με ΦΠΑ, οι
οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για τη συντήρηση - επισκευή
των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος της επιτροπής επισκευής,
συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων &
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2020 (ποσό
3.000,00 € για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1321 και
ποσό 2.600,00 € για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.
072 & ΚΑΕ 0861) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την
υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών/προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, ως εξής:
α/α

Αριθ.
Κυκλ.

Είδος

1

ΜΕ 92817

Φορτωτής

2

ΚΗΙ 7969

Φορτηγό

Εργασίες - Ανταλλακτικά
Επισκευή βεντιλατέρ
Αλλαγή λαμών, βιδών,
πύρους μαχαιριού,

Εκτιμώμενη δαπάνη
συμπερ. ΦΠΑ (€)
υλικά
εργασίες
--450,00
1.050,00

700,00
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3

ΚΗΙ 7980

Φορτηγό

4

ΚΥ 9086

Φορτηγό

5

ΚΗΙ 7985

Επιβατικό

τροποποίηση πόρτας
(πλαϊνό άνοιγμα),
προστατευτικό καπάκι
γενικού διακόπτη, επισκευή
βάση μαχαιριού
Επισκευή διασκορπιστή
αλατιέρας, συγκόλληση
μαχαιριού, τοποθέτηση
βάση φάρου &
προστατευτική ταινία,
Επισκευή καρότσας &
αλλαγή ασφάλεια
ανατροπής
Αλλαγή κομπρεσέρ
ερκοντίσιον, Service
Σύνολα:

270,00

750,00

80,00

250,00

1600,00

450,00

3.000,00

2.600,00

Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 23/1505/10-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1926/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 48ο
Έγκριση 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
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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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης 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. 21530/3010-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2731/30-10-2020 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 της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
– ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τόνερ , μελάνια,
μελανοταινίες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Ποσό με ΦΠΑ) €

ΕΦ 072 /
ΚΑΕ

Προμήθεια τόνερς, μελανιών και μελανοταινιών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΘ, καθώς και για τις ανάγκες
της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ νομού
Θεσπρωτίας για το έτος 2020

3.500,00 €

1329.01

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1927/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 49ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ποσό έναντι) της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.
55/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 36/2863/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της εταιρείας με την επωνυμία «LMW
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» μετά την από 16-10-2019 και με
αριθμό κατάθεσης ΑΓ71/18-10-2019 αγωγή που άσκησε η εταιρεία, ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και αφορά στην
καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της
ενάγουσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση
του έργου «Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας», βάσει της αριθμ. ΠΟΕ46/31-10-2019 Πράξης του Προέδρου του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126Β του ΚΠολΔ,
και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1397/15-11-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
της Π.Ε. Ιωαννίνων και του νομικού συμβούλου κου Δημητρίου Στάθη, σύμφωνα με τον
οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή γνωμοδοτεί υπέρ του
συμβιβασμού, στο ποσό των 24.800,00 € με ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενάγουσα ήδη
έχει δηλώσει ότι, παραιτείται των τόκων που ζητάει να της καταβληθούν με την ως άνω
αγωγή της καθώς και των εξόδων της δίκης.
7. Την αριθμ. 55/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β’ Τριμελές)
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2667/22-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.
και συσχετισμένο με το κατωτέρω, αρ. πρωτ. εισ. 2730/30-10-2020 έγγραφο), βάσει της
οποίας, επιλύθηκε συμβιβαστικά η διαφορά μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Θεσπρωτίας, και της εταιρείας με την επωνυμία «LMW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και υποχρεώνεται η εναγόμενη Περιφέρεια Ηπείρου, να καταβάλλει στην
ενάγουσα εταιρεία, το συνολικό ποσό των 24.800,00 € χωρίς την καταβολή τόκων.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21589/3010-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2730/30-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού έναντι, για την
καταβολή δικαστικής αποζημίωσης από την ΠΕ Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία
«LMV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» η οποία εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, στα πλαίσια της εκτέλεσης μέρους του ατόκως επιδικασθέντος ποσού,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.55/2020 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
(Τμήμα Β), και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην
εισήγηση πίνακα.
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.
0892.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
έτους 2020, για την καταβολή μέρους του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.
55/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β’ Τριμελές), βάσει της οποίας,
επιλύθηκε συμβιβαστικά η διαφορά μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της
εταιρείας με την επωνυμία «LMW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ως
εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(Έναντι ποσό) €

Δικαστική
αποζημίωση

Καταβολή δικαστικής αποζημίωσης (ποσό έναντι) από την ΠΕ
Θεσπρωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία: «LMV ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» η οποία εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, στα πλαίσια της εκτέλεσης μέρους του ατόκως
επιδικασθέντος ποσού, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.55/2020 δικαστική
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β)

20.000,00 €

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

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1929/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 51ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων,
καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € 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
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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. 22/1430/28-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός
κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
3618/18-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως
αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 109021/3593/1708-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και με δαπάνη η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.018.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 1293 και αρ.
πρωτ. 66425/2608/02-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Β47Λ9-ΟΞΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1314 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5355/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2743/02-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 02-11-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7601-eba2020-11-02) ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση
Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτωντάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού
208.455,67 € με Φ.Π.Α, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης
ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού
208.455,67 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.018.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, αποτελούμενη από
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την
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από 02-11-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecba-2-id-aa-7601-eba-2020-11-02), και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1. Ευαγγελία Γκανιάτσα, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος Αρταίων, ως
Πρόεδρος
2. Ιωάννης Καμπέρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου
2. Ηλίας Τσάγκας, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Πρέβεζας
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Ηπείρου
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1930/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 52ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 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 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5320/30-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2717/30-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων
της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα
σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά ΕΦ και ΚΑΕ σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους
2020, για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα
και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

ΜΕ 103928

2

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

ΜΕ 103928

3

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 7993

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

4.960,00

072

0861

3.211,60

072

1321

1.785,60

072

1321

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1931/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 53ο
Έγκριση 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης 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. 5308/29-102020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2716/29-10-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Το αρ. πρωτ. 4492/22-10-2020 (151371/5308/23-10-20 δικό μας πρωτόκολλο) Αίτημα της Δ/νσης
Μεταφορών της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο αιτείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 446,40 ευρώ,
με ΦΠΑ ανάθεση εκτύπωσης καρτελών Α4 Διπλής όψεως για τα δελτία εκ-παίδευσης υποψηφίων οδηγών
για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την από 27-10-2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και
Πληρωμής Δαπανών για την εκτύπωση καρτελών Α4 Διπλής όψεως για τα δελτία εκπαίδευσης υποψηφίων
οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών 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. 5509/05-112020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2792/05-11-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…
7. Τo υπ’ αρίθμ. 154095/267 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας,
(πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία με αρίθμ. πρωτ. 154601/5408/30-10-20) με το οποίο αιτείται την
επισκευή του κλιματιστικού, λόγω βλάβης, για την αντιμετώπιση των αναγκών ψύξης και θέρμανσης.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
9. Τις υπάρίθμ.156870/5471/ 03-11-2020 & 156877/5472/3-11-2020 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του
Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών.
10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον
ανωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
οικ. έτους 2020.
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3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών - υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης….».

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ε.Φ. 072 /
Κ.Α.Ε.

1

Εκτύπωση καρτελών Α4 Διπλής όψεως για τα δελτία εκπαίδευσης
υποψηφίων οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών της Π.Ε.
Πρέβεζας

446,40€

0843.01

2

Προληπτική συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

850,00€

0869.01

3

Επισκευή κλιματιστικού για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Πρέβεζας

124,00€

0869.01

……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1932/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 54ο
Έγκριση 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).
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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5409/30-10-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2726/30-10-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 4351 και 4352/21-10-2020 έγγραφα της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσών από
καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση, καθώς και τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, εισηγείται την έγκριση
πραγματοποίησης 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.
7. 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

174,00

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

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1933/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 55ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου - Πρέβεζα
από διελεύσεις αγροτικών οχημάτων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 13865/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2750/02-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη
1. Το με αρίθμ. 2501/10/38-α/4-9-2020 του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρέβεζας, με
το οποίο μας επισημαίνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στη συμβολή της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γεφ.
Καλογήρου ( χ.θ. 7+800) με κάθετη αγροτική οδό λόγω της συνεχούς διέλευσης αιγοπροβάτων.
2. Την με αριθμ. : 149466/4858/21-10-2020 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 : «Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου
– Πρέβεζα από διελεύσεις αγροτικών οχημάτων »....…».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής
οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα από διελεύσεις αγροτικών οχημάτων » 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 «Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής
οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα από διελεύσεις αγροτικών οχημάτων», βάσει της σχετικής μελέτης
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι
αφορά στην προμήθεια υλικών για την προστασία της ως άνω οδού και την αποφυγή ατυχημάτων στη
συμβολή της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γεφ. Καλογήρου ( χ.θ. 7+800) με κάθετη αγροτική οδό, λόγω της συνεχούς
διέλευσης αιγοπροβάτων.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1934/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 56ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Άμπουλα στην περιοχή του Θεσπρωτικού (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. 14394/02-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2772/04-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Έχοντας υπόψη …
6. Την υπ’ αριθ. 155597/5055 από 02-11-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.880,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004
και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017
(π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Καθαρισμός ρέματος Άμπουλα στην περιοχή του Θεσπρωτικού
(παροχή υπηρεσιών)».
7. Την από 02-11-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού του Άμπουλα ποταμού
που διέρχεται από την περιοχή του Θεσπρωτικού, των φερτών υλικών, των προσχώσεων και των πεσμένων
δένδρων που υπάρχουν κατά μήκος του. Θα γίνει απομάκρυνση των φερτών υλικών προκειμένου να
αποκατασταθεί η ροή του νερού, καθώς και διαμόρφωση των πρανών κατά μήκος του, προκειμένου να
προστατευτούν ιδιοκτησίες και σταβλικές εγκαταστάσεις.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ρέματος Άμπουλα
στην περιοχή του Θεσπρωτικού (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, προϋπολογισμού: 14.880,00€ (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 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ
2013ΕΠ03000016)» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος
Άμπουλα στην περιοχή του Θεσπρωτικού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-11-2020 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού του ποταμού Άμπουλα που διέρχεται από την
περιοχή του Θεσπρωτικού, των φερτών υλικών, των προσχώσεων και των πεσμένων δένδρων που
υπάρχουν κατά μήκος του, καθώς επίσης και απομάκρυνση των φερτών υλικών προκειμένου να
αποκατασταθεί η ροή του νερού και διαμόρφωση των πρανών κατά μήκος αυτού, για την προστασία
τόσο των ιδιοκτησιών όσο και των σταβλικών εγκαταστάσεων.
……………………………………………………………………………………………………………
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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1935/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διαδικτυακή καμπάνια προβολής FOOD MARKET SHOW 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, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1325/05-112020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2791/05-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής FOOD MARKET SHOW 2020.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 22.200,00 € με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, και
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022», για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής
FOOD MARKET SHOW 2020 που απευθύνεται στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και θα διαρκέσει το
διάστημα 08-11/12/2020, με τη συμμετοχή των ηπειρωτικών επιχειρήσεων, ώστε να τονωθεί η τοπική
αγορά και να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω των εξαγωγών, μετά τη
λήξη της πανδημίας, ως εξής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στην πλατφόρμα της διαδικτυακής προβολής
Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, προετοιμασία φακέλων παρουσίασης και
διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων
ΣΥΝΟΛΟ:


ΠΟΣΟ (€)
9.200,00
13.000,00
22.200,00

Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
κος Ζάψας Γεώργιος και
κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι τα ποσά που διατίθενται για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
σε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ, είναι υπέρογκα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας
κορονοϊού, ενώ επεσήμανε και πάλι ότι οι εν λόγω διοργανώσεις πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με το
κύρος τους, την προσφορά τους και τον σκοπό που εξυπηρετούν.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1937/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση παράτασης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CINOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE ITALY 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5134/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2813/0511-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο «Customer Intelligence for innovative Tourism ECosystems» με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Για τo έργο CI-NOVATEC έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται οι κάτωθι συμβάσεις:
1. με την κα. Σουγλή Αλεξάνδρα, στις 25-01-2019, για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου CINOVATEC με αρχική ημερομηνία λήξης 15-5-2020 η οποία παρατάθηκε με την αριθμ. (ΑΔΑΜ
19SYMV004785302).
2. με τον κ. Τσολακούδη Αντώνη, στις 01-2-2019, μίσθωσης έργου με αρχική ημερομηνία λήξης 15-05-2020
(ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ)
3. με τον κ. Λιούγκο Ιωάννη, στις 01-2-2019, μίσθωσης έργου με αρχική ημερομηνία λήξης 15-05-2020 (ΑΔΑ:
Ω1ΤΣ7Λ9-0ΜΤ)
4. με την κα. Πούλια Ανθούλα, στις 01-2-2019, μίσθωσης έργου με αρχική ημερομηνία λήξης 15-05-2020
(ΑΔΑ: 6Ε7Μ7Λ9-ΘΔΥ)
5. με την εταιρεία Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE, στις 06-03-2019 για την υλοποίηση
του έργου : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «CI-NOVATEC», με ημερομηνία λήξης 15-5-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV004578822).
6. με την εταιρεία Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE, στις 22-09-2020 για την υλοποίηση
του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC» με ημερομηνία λήξης 14-11-2020 (ΑΔΑΜ 10SYMV006735175).
Με την αριθμ. 12/663/13-05-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση ισχύως των
αριθμ. 1-5 ανωτέρω συμβάσεων μέχρι 14/11/20
Δεδομένου ότι:
α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τους υπεύθυνους των έργων για την χορήγηση παράτασης για
την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 30-06-2021, η οποία και έχει
ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
με την αριθμ. 80/4-11-200 απόφαση της και
β) με το αριθμ.4/05-11-2020 πρακτικό της, η επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του έργου CINOVATEC με τη εισηγείται θετικά για την παράταση των προαναφερθέντων συμβάσεων
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και :
1. κα. Σουγλή Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302).
2. κ. Τσολακούδη Αντώνη (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ)
3. κ. Λιούγκο Ιωάννη (ΑΔΑ: Ω1ΤΣ7Λ9-0ΜΤ)
4. κα. Πούλια Ανθούλας (ΑΔΑ: 6Ε7Μ7Λ9-ΘΔΥ)
-152-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

5. Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ 19SYMV004578822)
6. Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ 20SYMV006735175)
που αφορούν στην υλοποίηση του έργου CI-NOVATEC ης Περιφέρειας Ηπείρου που έχει ενταχθεί και
συγχρηματοδοτοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 μέχρι και 30-06-2021.
Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο
των συμβάσεων και ότι θα τηρηθούν από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους οι κατευθύνσεις υλοποίησης του
έργου σύμφωνα με τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 4/05-11-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUSTOMER
INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS», με το ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», στο
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, αρμόδια για την
παραλαβή Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «CI-NOVATEC», η οποία συγκροτήθηκε με την
178790/6434/13-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ Ω8677Λ9-ΤΨ3), αποτελούμενη από τους :
1.

Ηγουμενίδου Βασιλική υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων,
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), ως τακτικό μέλος

2.

Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος

3.

Ευτυχιάδη Γεώργιο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος

συνεδρίασε σήμερα 5 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 306 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη της για το θέμα της τροποποίησης της συνολικής
διάρκειας των υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV004578822 και 20SYMV006735175 Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και της Εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE.
Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 05.11.2020 αιτήματος του υπεύθυνου του έργου κου
Χριστοδούλου Κων/νου και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Την από 06.03.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CINOVATEC»,, προϋπολογισμού δεκατέσσερις χιλιάδες δώδεκα ευρώ (14.012,00 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA
SUITE» (ΑΔΑΜ: 19SYMV004578822)

2.

Από 22.09.2020 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού
συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CINOVATEC, συμβατικής αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 7.300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE»
(ΑΔΑΜ: 20SYMV006735175)

3.

τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα της σύμβασης,

4.

την παρ. 1 του άρθρου 16 των υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV004578822 και 20SYMV006735175 Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του
Αναδόχου (σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο CI-NOVATEC από
τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2020,

5.

το άρθρο 17 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV004578822 και 20SYMV006735175 Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών αναφορικά με τους τρόπους μετάθεσης προθεσμίας εκτέλεσης.

6.

το από 15/10/2020 αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με
ακρωνύμιο CI-NOVATEC προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «ΕλλάδαΙταλία 2014-2020» για παράταση 7,5 μηνών της συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30/06/2021,

7.

την από 04/11/2020 έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την αριθμ.
80/2020 απόφαση της
εγκρίνει
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την παράταση συνολικής διάρκειας 7,5 μηνών των
1. Από 06.03.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CI-NOVATEC», με συμβατικό αντικείμενο
δεκατέσσερις χιλιάδες δώδεκα ευρώ (14.012,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου
και της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE» (ΑΔΑΜ: 19SYMV004578822)
2. Από 22.09.2020 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου
για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC, συμβατικής
αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 7.300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και
της εταιρείας Βανίδης Χ. Ιωάννης με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE» (ΑΔΑΜ: 20SYMV006735175)
καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και παραδοτέων αυτών, έως τις 30/06/2021 χωρίς αύξηση της συμβατικής
αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της Πράξης CI-NOVATEC η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας.
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ηγουμενίδου Βασιλική

Τσέντζου Παρασκευή

Ευτυχιάδης Γεώργιος

……….………………………………………………………………………………………….. ….».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 30-06-2021, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και των: α) Σουγλή Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302), β) Τσολακούδη Αντωνίου (ΑΔΑ:
ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ), γ) Λιούγκου Ιωάννη (ΑΔΑ: Ω1ΤΣ7Λ9-0ΜΤ), δ) Πούλια Ανθούλας (ΑΔΑ:
6Ε7Μ7Λ9-ΘΔΥ), ε) Βανίδη Χ. Ιωάννη με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ
19SYMV004578822) και στ) Βανίδη Χ. Ιωάννη με διακρ. τίτλο MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ
20SYMV006735175), που αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Customer Intelligence for
Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», σύμφωνα με το
Πρακτικό 4/05-11-2020 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου, και την σχετική έγκριση της παράταση του έργου, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με την αριθμ.
80/4-11-200 απόφαση της.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1938/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης
Ηπείρου, απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010. Επί του συγκεκριμένου θέματος, προεδρεύει στη συνεδρίαση, ο εκλεγείς με
την αριθμ. 2220/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος αυτής, κ. Σιαράβας Κων/νος.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 20-11-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (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
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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1051/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2798/05-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Αναφορικά με την ποινική δίκη εις βάρος του Κου Περιφερειάρχη κατά τη δικάσιμο της 2011-2020 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων κατόπιν παραπομπής
δυνάμει του από 13-8-2019 κλητήριου θεσπίσματος ( Α.Β.Ω879/19) για το αδίκημα της
παρεμβάσεως επί δημοσίου κτήματος ( αρθρο 23 παρ.1 Ν.1539/38 ).
Επειδή, λάβαμε γνώση του φακέλου και η υπόθεση, εμπίπτει στο περιεχόμενο της παρ.5 περ.
στ του άρθρου 244 Ν.3852/2010, ως νομική υπηρεσία εισηγούμαστε θετικά για την νομική
του εκπροσώπηση κατά τα οριζόμενα στο νόμο ...».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη νομική εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κου Αλέξανδρου Καχριμάνη, από τον
δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Π.Ε. Ιωαννίνων, κ. Δημήτριο Στάθη, ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 20-11-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, βάσει
του από 13-08-2019 κλητήριου θεσπίσματος (Α.Β.Ω879/19) για το αδίκημα της παρεμβάσεως επί
δημοσίου κτήματος (άρθρο 23 παρ.1 Ν.1539/38), και σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανωτέρω υπό στ. 5), με την οποία εισηγείται θετικά
για την νομική του εκπροσώπηση κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
1. Πότσης Οδυσσέας
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Βαρέλης Δημήτριος
Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Καλούδης Βασίλειος
7. Ζάψας Γεώργιος
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
9. 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1939/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 άσκησης ενδίκου μέσου κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020
και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1053/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2809/0511-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου
Στάθη, στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκαν οι αριθμ 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και
103/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με τις οποίες υποχρεώνεται η
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου με τίτλο << Βελτίωση του τμήματος Κόμβος Ανατολής – ΑΚ
με Εγνατία Οδό της ΕΟ Ιωαννίνων –Άρτας>> να προβεί στη σύνταξη νέου ΑΠΕ
(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για την αξία αγοράς δάνειων θραυστών
επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 ( άρθρο τιμολογίου μελέτης Α.Τ5,Α-18.2) ποσότητας κατά
τον 1ο ΑΠΕ 16.000Μ3, κατά τον 2ο ΑΠΕ 13.000μ3, κατά τον 3ο ΑΠΕ 11.500μ3, κατά τον 4ο
ΑΠΕ 500μ3 και κατά τον 5ο ΑΠΕ 776,54μ3 και την εργασία μεταφοράς τους από
λειτουργούντα Λατομία.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την νέα τιμή υπολογισμού των ανωτέρων ποσοτήτων που έγιναν δεκτές
από τις ως άνω αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου θα
επιβαρυνθεί με επί πλέον εργολαβικό αντάλλαγμα.
Επειδή, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της Αναίρεσης κατά των ως άνω αποφάσεων
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 176 του
Ν3852/2010 όπως, αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία,
εισηγούμαστε θετικά για την άσκηση των, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της
προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου τους ισχυρισμού της για τα νομικά θέματα που προκύπτουν από τις εν λόγω
υποθέσεις, καθώς βλάπτεται οικονομικά από την καταβολή επιπλέον εργολαβικού
ανταλλάγματος.
Σημειώνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις διατυπώνεται ως προς το
νομικό ζήτημα της αναγνωρίσεως ή όχι νέας τιμής για τις επιπλέον ποσότητες που
απαιτήθηκαν για την σωστή κατασκευή και άρτια λειτουργία του έργου ( 45,776,54μ3)
μειοψηφία με απολύτως τεκμηριωμένο νομικό συλλογισμό, γεγονός που ενισχύει έτι
περαιτέρω την ανάγκη για εξέταση των ως άνω υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας
επί τη βάσει Αιτήσεων Αναιρέσεων που πρέπει να ασκηθούν από την πλευρά της Περιφέρειας
Ηπείρου κατά της Αναδόχου Εταιρίας <<ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε>>.
Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την άσκηση αναίρεσης κατά των
ως άνω αναφερομένων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Επισυνάπτονται οι αριθμ 89/2020, 92/2020, 93/2020,94/2020 103/2020 αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020,
94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, βάσει και της σχετικής
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θετικής γνωμοδότησης (ανωτέρω υπό στ. 5) της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου
Στάθη, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια Ηπείρου
να προβάλλει ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τους ισχυρισμούς της για τα
νομικά θέματα που προκύπτουν από τις εν λόγω υποθέσεις, καθώς βλάπτεται οικονομικά από
την καταβολή επιπλέον εργολαβικού ανταλλάγματος.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1941/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση χωμάτινου αναχώματος στο υδατόρεμα Ζούτου
στην περιοχή Συκεών».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 2824/04-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2800/05-11-2020 στον
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθμό πρωτ.154310/5001/30.10.2020 απόφαση, του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 10.000,00 € 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 την αποκατάσταση χωμάτινου
αναχώματος στο υδατόρεμα Ζούτου στην περιοχή Συκεών»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και
ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας. Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση χωμάτινου αναχώματος στο υδατόρεμα
Ζούτου στην περιοχή Συκεών. Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου
(εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά), 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 10.000,00 € με τον Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αποκατάσταση χωμάτινου αναχώματος στο υδατόρεμα Ζούτου στην περιοχή Συκεών» …..».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.000,00 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 «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση
χωμάτινου αναχώματος στο υδατόρεμα Ζούτου στην περιοχή Συκεών» με τη χρήση μηχανημάτων
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή (εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά) και με επιμέτρηση των εργασιών, σε
ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση χωμάτινου αναχώματος στο
υδατόρεμα Ζούτου, στην περιοχή Συκεών, 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1942/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 του Πρακτικού Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης
των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”»,
προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 40/2748/12-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή
τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος.
6. Την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΤΕΒΑ 2014-2020.
7. Την αριθμ. 11/755/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 - 2019» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού
€ 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
Επίσης, καταρτίσθηκε η διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης άνω των ορίων του ως άνω διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, με τους όρους
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ.
πρωτ. 1089/20-03-2019 εισήγηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
32809/974/12-03-2019 (εισερχόμενο έγγραφο) της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με
το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Διακήρυξης. Η δαπάνη για τη
διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στον ΕΦ 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 σύμφωνα
με την αριθμ. 7/452/20-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την Α/Α:
884/04.03.2019 με αριθμ. πρωτ.: οικ. 28393/854/04.03.2019 απόφαση ανάληψης
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πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 862 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Την αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της
αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την
υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 –
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»
για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9459.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2019, και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, οι
διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης
ως προς την πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών
Προσφορών, οι δε οικονομικές τους προσφορές, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ.
46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, είναι οι συμφερότερες, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στην απόφαση
9. Την αριθμ. 29/2370/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1032/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ακυρώθηκε μερικώς, κατά το σκεπτικό της,
η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η
προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ» για το Τμήμα Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της αριθμ. 46409/1328/02-042019 διακήρυξης του διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το Τμήμα
Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά ποσού € 43.895,56 χωρίς ΦΠΑ.
10. Την αριθμ. 2/138/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 1030/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Δημητρίου Κάκαβου, και
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού
φορέα «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ.
46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, για το
Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538)
διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ο
οικονομικός φορέας «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με προσφορά ποσού
31.813,09 € χωρίς ΦΠΑ.
11. Την αριθμ. 2/134/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, για το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 20142020, που ακολουθήθηκε από την με Α/Α: 374 με αριθμ. πρωτ.: 8673/1287/21-01-2020
(ΑΔΑ: ΨΡ047Λ9-ΗΩΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 363 στο
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
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12. Την αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρακτικό Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:
Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», που είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για
το τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019
διακήρυξης του διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της
εγγύησης συμμετοχής του.
Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του τμήματος Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών
(κοτόπουλο) της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, η εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του
Πρακτικού Νο1/02-07-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με ποσοστό
έκπτωσης 20% και προσφορά ποσού 63.954,18 € χωρίς ΦΠΑ.
Β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, στους οικονομικούς φορείς, για τα
Τμήματα Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα
ΠΟΠ), ΣΤ (οπωρολαχανικά), Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη) της
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης και εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με
τους μειοδότες.
13. Την αριθμ. 19/1182/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε
συμμόρφωση προς την αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία
έγινε εν μέρει δεκτή η από 23-04-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε», και
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που είχαν αναδειχθεί ανάδοχοι
για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε
(Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019
διακήρυξης.
Β. Εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων για τα
Τμήματα: Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ
(Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ.
πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, επειδή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
δεδομένου ότι η προμήθεια των τροφίμων αφορά σε απόρους και μάλιστα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», και δεδομένου ότι η
ισχύς των υποβληθέντων προσφορών έχει λήξει, διαβιβάσθηκε η απόφαση προς την
αρμόδια για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Θεσπρωτίας / Τμήμα Προμηθειών, ώστε, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 97 του
Ν 4412/2016, να ζητήσει εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία για τα εν λόγω Τμήματα, όπως αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί με όσους
παρατείνουν τις προσφορές τους.
Γ. Ειδικότερα για τα Τμήματα Ζ (είδη βασικής υλικής συνδρομής) και Η (γραφική ύλη) της
αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, για τα οποία η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είχε αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος βάσει της αριθμ. 9/511/06-04-2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος της οποίας δεν ασκήθηκε προσφυγή,
–σε περίπτωση που αποδεχθεί να παρατείνει την προσφορά της– να προχωρήσει η
διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο.
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14. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22197/0511-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2801/05-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά από τις απαντήσεις των
αναδόχων για παράταση ισχύος ή μη των προσφορών τους και κατόπιν συμμόρφωσης της Αναθέτουσας
Αρχής με την υπ’αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού επιλογής αναδόχων έργου, για την προμήθεια
Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της Πράξης : “Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-19 –
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη : ΠΕ Θεσπρωτίας ” με κωδικό ΟΠΣ 5029413, σας
αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής και παρακαλούμε για την
έγκρισή του ...».
15. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα


Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/05-11-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-042019 διακήρυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες
και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ
Θεσπρωτίας”», με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού €
453.792,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2020,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων
για τα Τμήματα: Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών),
Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά), της αριθ.
πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, βάσει της αριθμ. 19/1182/29-07-2020 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν των σχετικών προσκλήσεων της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας / Τμήμα Προμηθειών, προς τους οικονομικούς φορείς για
παράταση προσφορών και των απαντήσεων αυτών,
η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν και λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς πίνακες κατάταξης των προσφορών,
ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, ως εξής:
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

1

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

2

3



ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β - ΧΟΙΡΙΝΟ
ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ

58.386,03 €

17,0%

40.372,64 €

42,0%

33.375,59 €

_

31.749,28 €

_

82.726,80 €

2,0%

7.678,32 €

2% για έκαστο
είδος

ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε - ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ ΠΟΠ
ΤΜΗΜΑ Α - ΝΩΠΟ
ΚΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο3/05-11-2020 της
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με
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κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάση τιμής, βάσει της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης της Π.Ε.
Θεσπρωτίας (Α/Α Συστ.: 72538) για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», με Κωδικό
ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 20142020» για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
Αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, ανά Τμήμα
της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019, διακήρυξης, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α –
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

82.726,80 €

2,00%

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

58.386,03 €

17,00%

33.375,59 €

_

40.372,64 €

42,00%

31.749,28 €

_

7.678,32 €

2% για έκαστο
είδος

ΤΜΗΜΑ Β –
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ
ΟΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ –
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ –
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΤΜΗΜΑ Ε –
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ –
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

03

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ηγουμενίτσα 05.11.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 40/2827/1212-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για την συνέχιση της Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ” ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029413» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 395.561,08€, άνευ ΦΠΑ
(453.792,00€ με ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 46409/1328/02.04.2019 (Α/Α Συστήματος:
72538) διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) Τατσάκη Αγαθή, Πρόεδρος
2) Δρίζης Δημήτριος, μέλος
3) Τσουμέτη Αναστασία, μέλος
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
Στον ανωτέρω διαγωνισμό συμμετείχαν έντεκα (11) υποψήφιοι :
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ

134886

2

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

134683

3
4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

136370
136300

5

ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε

133800

6

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE

134164

7

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

134651

8

ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

135406

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

134455

10

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

133891

11

Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

136055
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Ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με την αριθμ. 21/1691/03-07-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι κατωτέρω (επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα όσοι
προσέφεραν την χαμηλότερη συνολική τιμή ή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) :

α/α

ΤΜΗΜΑ Α – ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Ποσοστό Έκπτωσης %)
Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Ποσοστό
Επωνυμία Επιχείρησης
(Ποσότητα *
Έκπτωσης %
Προσφερόμενη Τιμή)

1.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ

54.726,96

€

35,11

2.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

82.726,80

€

2,00

3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

63.954,18

€

20,00

α/α
1.
2.
3.

ΤΜΗΜΑ Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (Ποσοστό Έκπτωσης %)
Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Επωνυμία Επιχείρησης
(Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
58.386,03 €
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
68.885,97 €
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
39.454,32 €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ποσοστό
Έκπτωσης %
17,00
2,00
44,00

4.

ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

63.317,82

€

10,00

5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

49.158,81

€

30,00

α/α

ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (βάσει χαμηλότερης τιμής)
Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Επωνυμία Επιχείρησης
(Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)

1.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

47.429,12

€

2.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

62.727,87

€

3.

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ
ΕΞΑΓ ΑE

33.375,59

€

4.

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

31.813,09

€

5.

Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

31.668,53

€

α/α
1.
2.

ΤΜΗΜΑ Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Ποσοστό Έκπτωσης %)
Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Επωνυμία Επιχείρησης
(Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
40.372,64 €
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
68.161,60 €
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ποσοστό
Έκπτωσης %
42,00
2,00
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3.

ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε

37.095,64

€

46,70

4.

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE

59.117,08

€

15,00

5.

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

43.256,40

€

37,80

ΤΜΗΜΑ Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ (βάσει χαμηλότερης τιμής)
α/α
1.
2.

Επωνυμία Επιχείρησης

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ (Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

29.146,88

€

45.932,36

€

3.

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE

31.749,28

€

4.

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

29.407,12

€

5.

Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

31.489,04

€

ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Ποσοστό Έκπτωσης %)
α/α

1.
2.
3.

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
(Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)

Ποσοστό
Έκπτωσης %
(Μήλα &
Πορτοκάλια)

6.103,28

€

44,00 & 14,00

7.678,32

€

2,00 & 2,00

-----

ΤΜΗΜΑ Ζ – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (βάσει χαμηλότερης τιμής)
Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ (Ποσότητα *
α/α
Επωνυμία Επιχείρησης
Προσφερόμενη Τιμή)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
1.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
43.895,56 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

23.390,50

€

ΤΜΗΜΑ Η – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (βάσει χαμηλότερης τιμής)
α/α
1.

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ (Ποσότητα *
Προσφερόμενη Τιμή)
6.549,48

€

Κατόπιν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές από δύο οικονομικούς φορείς. Ως εκ τούτου,
προέκυψαν τα εξής :

-170-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

Με την αριθμ. 2/138/20.01.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επήλθε η
συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την αριθμ. 1030/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, αφού
έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Δημητρίου Κάκαβου, και ακυρώθηκε
μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο1/02-07-2019
Συνεπώς απορρίφθηκε η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «Ν
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) της αριθμ. 46409/1328/0204-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου)
της αριθμ. 46409/1328/02-04-2019 (Α/Α Συστ.: 72538) διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας
«ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με προσφορά ποσού 31.813,09 € χωρίς ΦΠΑ.
Με την αριθμ. 29/2370/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επήλθε η
συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την αριθμ. 1032/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την
οποία έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ακυρώθηκε μερικώς, κατά το σκεπτικό της, η αριθμ.
21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού
Νο1/02-07-2019
Συνεπώς απορρίφθηκε η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για το Τμήμα Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της αριθμ.
46409/1328/02-04- 2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος,
για το Τμήμα Ζ (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας με
την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά ποσού € 43.895,56 χωρίς ΦΠΑ.
Με την απόφαση 9/511/06.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφερείας
Ηπείρου, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στους κάτωθι οικονομικούς φορείς ανά τμήμα (με κίτρινο
χρώμα επισημαίνονται οι προαναφερθείσες μεταβολές) :

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ
ΟΣΤΩΝ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

39.454,32

€

Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

31.813,09

€

Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε

37.095,64

€

Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

29.146,88

€

ΣΤ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

6.103,28

€

43.895,56

€

6.549,48

€

Ζ – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενώ για το Τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης της τάξεως του 20%,
αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος μετά από την απόρριψη της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ, κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
Κατόπιν ασκήθηκε προσφυγή από την εταιρεία με την επωνυμία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Ως εκ τούτου,
προέκυψαν τα κάτωθι :
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Με την με αριθμ. 19/1182/29.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,
επήλθε η συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής στην αριθμ. 690/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 9/511/06.04.2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο2/01.04.2020 μετά από την αποσφράγιση
και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων.
Ειδικότερα :
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, που είχαν αναδειχθεί
ανάδοχοι για τα αντίστοιχα Τμήματα της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-2019 διακήρυξης, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ
Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
ΣΤ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΚΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

Για το Τμήμα Α (Α1) ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) της διακήρυξης, προέκυψε ότι
δύναται να συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είχε ήδη αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, βάσει
της αριθμ. 9/511/06-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η προσφυγή κατ΄αυτής
απορρίφθηκε με την αριθμ. 690/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ.
Ενώ για τα Τμήματα: Β (Χοιρινό νωπό άνευ οστών), Γ (Είδη Παντοπωλείου), Δ (ελαιόλαδο), Ε (Τυρί
φέτα ΠΟΠ) και ΣΤ (οπωρολαχανικά) της διακήρυξης, προέκυψε ότι δύναται να συνεχισθεί η
διαγωνιστική διαδικασία με τους κάτωθι οικονομικούς φορείς ως αυτοί παρατίθενται παρακάτω με
σειρά κατάταξης ανά Τμήμα
ΤΜΗΜΑ Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
α/α

Επωνυμία Επιχείρησης

Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης (%)

1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ

49.158,81 €

30 %

2.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

58.386,03 €

17%

3.

ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

63.317,82 €

10%

4.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

68.885,97 €

2%

ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
α/α
1.

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ
ΕΞΑΓ ΑE

Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ
33.375,59 €

2. ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

47.429,12 €

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3. ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

62.727,87 €

-172-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

ΤΜΗΜΑ Δ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
(%)

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

40.372,64 €

42,00 %

2.

ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

43.256,40 €

37,80 %

3.

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE

59.117,08 €

15,00 %

4.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

68.161,60 €

2,00 %

α/α

Επωνυμία Επιχείρησης

1.

ΤΜΗΜΑ Ε – ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ
29.407,12 €

α/α Επωνυμία Επιχείρησης
1. ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
2. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

31.489,04 €

3. ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE

31.749,28 €

4.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

45.932,36 €

ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Μήλα και πορτοκάλια)
α/α

Επωνυμία Επιχείρησης
Προσφερόμενη συνολική
Ποσοστό
τιμή χωρίς ΦΠΑ
έκπτωσης (%)

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ

6.103,28 €

2,00 %
για
έκαστο είδος

Με την με αριθμ.πρωτ: 117858/16153/02.09.2020 προσκλήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, οι
αμέσως επόμενες σε κατάταξη από άποψη οικονομικής προσφοράς εταιρείες : α) ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ, β) ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ και γ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και ζητήθηκε η αποδοχή ή μη παράτασης της προσφοράς
τους, δεδομένου ότι η ισχύς αυτών είχε λήξει κατά την τρέχουσα ημερομηνία καθώς και η υποβολής
νέας εγγύησης συμμετοχής τους.
Με την από 03.09.2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία :
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ, γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία η παράταση της προσφοράς τους για τα τμήματα
ειδών όπου συμμετείχαν. Με σχετικό έγγραφο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε
επιπροσθέτως η δεκαπενταετής ισχύς των εγγυητικών επιστολών, από την έκδοσή τους και συνεπώς
δεν υφίσταται λόγος για την έκδοση νέων εγγυητικών.
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Με την από 09.09.2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία :
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ, γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία η
παράταση της προσφοράς τους για τα τμήματα όπου συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό
εκδόθηκαν εκ νέου οι υπ’αριθμ. 748143-8/14.09.2020, 748145-4/14.09.2020, 748144-6/14.09.2020,
748149-7/14.09.2020, 748237-0/16.09.2020 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από την Εθνική
Τράπεζα.
Με την από 11.09.2020 2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την
επωνυμία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ,
γνωστοποιήθηκε η άρνηση παράτασης της προσφοράς τους για τα τμήματα όπου συμμετείχαν, με
επόμενη στην κατάταξη για το τμήμα Α1 – Νωπό κρέας πουλερικών, την εταιρεία με την επωνυμία :
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ, η οποία έχει ήδη απαντήσει θετικά.
Συνεπώς η κατάταξη για τα Τμήματα Α και Β διαμορφώνεται πλέον ως εξής :
ΤΜΗΜΑ Α – ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
α/α

Επωνυμία Επιχείρησης

1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης (%)

82.726,80

2%

Προσφερόμενη συνολική
τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης (%)

58.386,03

17%

63.317,82

10%

68.885,97

2%

ΤΜΗΜΑ Β – ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
α/α
1.
2.
3.

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Με την με αριθμ.πρωτ: 133564/18313/29.09.2020 προσκλήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, οι
αμέσως επόμενες σε κατάταξη από άποψη οικονομικής προσφοράς εταιρείες : α) ΑΦΟΙ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE, β) ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
και ζητήθηκε η αποδοχή ή μη παράτασης της προσφοράς τους, δεδομένου ότι η ισχύς αυτών είχε λήξει
κατά την τρέχουσα ημερομηνία καθώς και η υποβολής νέας εγγύησης συμμετοχής τους.
Με την από 07.10.2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία
: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE, γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια
υπηρεσία η παράταση της προσφοράς τους για τα τμήματα ειδών όπου συμμετείχαν. Για τον σκοπό αυτό
εκδόθηκαν εκ νέου οι υπ’αριθμ. 633/748877-7, 633/748876-9 και 633/748875-0 εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Με την από 21.10.2020 Υπεύθυνη δήλωση του κ. ΚΑΚΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία η μη - παράταση της προσφοράς τους για τα τμήματα όπου
συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
Κατόπιν τούτου, με το αριθμ.πρωτ: 150438/21015/22.10.2020 προσκλήθηκε από την Αναθέτουσα
Αρχή, η αμέσως επόμενη σε κατάταξη από άποψη οικονομικής προσφοράς εταιρεία : α)
Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και ζητήθηκε η αποδοχή ή μη παράτασης της προσφοράς της καθώς
και η υποβολής νέας εγγύησης συμμετοχής τους.
Με την από 05.11.2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία :
Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία η άρνηση παράτασης της
προσφοράς της εταιρείας για τα τμήματα ειδών όπου συμμετείχαν, με επόμενη στην κατάταξη για το
Τμήμα Ε – Τυρί Φέτα ΠΟΠ την εταιρεία με την επωνυμία : ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE, η οποία έχει ήδη απαντήσει θετικά .
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Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω
Γνωμοδοτεί ότι
Οι εταιρείες με τις κάτωθι επωνυμίες :
α) ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ,
β) ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
γ) ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑE και
συνεχίζουν την διαγωνιστική διαδικασία για να αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Οι ομάδες των ειδών, οι υποψήφιες ανάδοχες εταιρείες καθώς και τα ποσοστά προσφοράς τους,
παρατίθενται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα :

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

1

ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

2

3

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β - ΧΟΙΡΙΝΟ
ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε - ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ ΠΟΠ

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α - ΝΩΠΟ
ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

58.386,03 €
17,0%
40.372,64 €

42,0%

33.375,59 €

_

31.749,28 €

_

82.726,80 €

7.678,32 €

2,0%
2% για
έκαστο
είδος

Η Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες που καλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού–Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για
τις περαιτέρω ενέργειες.
Ηγουμενίτσα

05.11.2020

Η Επιτροπή
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΤΣΑΚΗ ΑΓΑΘΗ

ΔΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1943/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία
όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την με α/α 843 και αρ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
200.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01, για το έργο «Καθαρισμός και προστασία
όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του
Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών
για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του
Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 831 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Την αριθμ. 14/814/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού €
200.000,00 με ΦΠΑ., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1830/28-05-2020 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 61636/1767/26-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με
α/α 843 και αριθμ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α
καταχώρησης 831 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.
7. Την αριθμ. 17/1040/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 03-07-2020
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ.
8. Την αριθμ. 23/1523/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91044, που διενεργήθηκε την 30-07-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε.
Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού €
200.000,00 με ΦΠΑ.,
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ,
με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (61,05 %) και
προσφερόμενο ποσό 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ).
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5441/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2797/05-112020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από
26-10-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με
μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (61,05 %) και προσφερόμενο
ποσό 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ).
10.

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού
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Εγκρίνει το από 26-10-2020 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 30-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91044, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού €
200.000,00 με ΦΠΑ., σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.018.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
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 κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και
προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ., στον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα
ένα και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (61,05 %) και προσφερόμενο ποσό 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ)
σύμφωνα με το από 30-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.
23/1523/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 26-10-2020
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 στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
του ΣΩΤΗΡΙΟΥ την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας,
στο ποσό των 62.830,09 € (χωρίς ΦΠΑ), και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
071.9771.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020,
σύμφωνα με την με α/α 843 και αριθμ. πρωτ. 33359/1073/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
με α/α καταχώρησης 831 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
 Μειοψηφεί το μέλος της επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 23/1523/10-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο
μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν
κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση
φερέγγυα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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
Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για Την Ανάθεση του Έργου :
« ΚΑΘAΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
Στην Πρέβεζα σήμερα την 26-10-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του παραπάνω έργου , η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμόν : 17/1040/08.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί
στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 στο πλαίσιο
διενέργειας της ανοικτής διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Αριθμ. Διαγωνισμού : 91044) για την ανάθεση του έργου :
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,
συνολικού
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.)
από
τον
προσωρινό
μ ε ι ο δ ό τ η μ ε δ ι α κ ρ ι τ ό τ ί τ λ ο : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,(Πρόεδρος)
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,(Μέλος)
3. ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (Μέλος)
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτήθηκε εκ ΄ νέου σε σώμα και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 103 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,
2. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Αριθμ. Διαγωνισμού : 91044) του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,
3. Το Πρώτο ( 10 ) Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου,
4. Την Αριθ.: 23/1523/10.09.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του
παραπάνω Πρακτικού και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου την εταιρεία με διακριτό
τίτλο : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ»,
5. Το με Α.Π.: οικ.138983/4807/06.10.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16,
6. Tα με Α.Π.: 143576/4984/13.10.2020 & 146232/5086/16.10.2020 έγγραφα της εταιρείας με
διακριτό τίτλο : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» για υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών,
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά της αρ.: 23/1523/10.09.2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής , από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία,
Κατά την διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως
,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου ,
διαπιστώθηκαν ότι :
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α) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συμφωνία µε τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.∆. που
συνυπέβαλε µε την προσφορά του ο προσωρινός μειοδότης («ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ»),
β) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κατά το άρθρο 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής
διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΘΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/16, στην απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα
με τα άρθρα 360 επόμενα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν. 4412/16: «Προθεσμία άσκησης της προσφυγής :
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.»
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται και με την παρούσα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Ηπείρου για κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία με διακριτό τίτλο :«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γιαννόπουλος Ευάγγελος (Πρόεδρος)
Μουστάκα Αικατερίνη (Μέλος)

Σκούρα Ειρήνη (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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1944/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 42.152,21 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
-181-

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016.
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5439/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
2805/05-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ. 63022/2502/27.05.2020 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 42.152,21
€ από αδιάθετα υπόλοιπα Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, με Κ.Α.Ε 02.04.071.9779.01.003.01 για την εκτέλεση του
έργου: «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε. Πρέβεζα». Από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 33.993,72 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 42.152,21 €.Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε
στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου και στην έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης , προκειμένου να
προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου..…».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα



Καταρτίζει τη διακήρυξη 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 «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 42.152,21 με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ.
5439/05-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. πρωτ. 142064/4934/12-10-2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9779.01.003.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 1266 και αρ. πρωτ. 63022/2502/2705-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1291 στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και



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

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1945/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 4ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020-2021 – Χορήγηση ΕΜΔ και επιδομάτων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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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) 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/2210-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1236/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2808/0511-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) – Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π..Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2020.
5. Τις αριθμ. 1211/36/7-1-2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1)
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης,
καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με
α/α 18 και 19 αντίστοιχα.
6. Την αρ. 2/2569/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία
κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης
παράτασης, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ.
89785/3375/14.06.2019 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης, στους μειοδότες.
7. Τις αρ. 20/1291/07-08-2020, 22/1448/28-08-2020 και 23/1545/10-09-2020 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου οι οποίες εγκρίνουν την παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020.
8. Τις αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες
εγκρίθηκε η χορήγηση Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας
για το σχολικό έτος 2020-2021.
9. Το γεγονός ότι για τη νέα σχολική χρονιά 2020 – 21 υφίσταται ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις στα
δρομολόγια και να χορηγηθούν νέα ΕΜΔ καθώς έχουν προκύψει νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών.
10. Την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ4899/06.11.2020 που ορίζει την αναστολή της δια ζώσης
εκπαιδευτικής λειτουργίας των Γυμνασίων και των Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης
Α. Τροποποίηση δρομολογίων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας,
για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης,
προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 89785/3375/14.06.2019 και Α/Α
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης
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Με την αρ. 2/2569/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκαν
στους μειοδότες τα αποτελέσματα του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης,
προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 89785/3375/14.06.2019 και Α/Α
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης.
Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις ως προς τους μεταφερόμενους μαθητές καθώς και νέες ανάγκες
που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Συγκεκριμένα:
 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2019 με α/α 22 και περιγραφή, όπως τροποποιήθηκε, «Άνω
Γοργόμυλος – Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Ν. Γοργομύλου (πρωί - μεσημέρι 13:30)», του οποίου ανάδοχος
αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μεταφέρει δύο μαθητές, έναν του Νηπιαγωγείου
και έναν του Δημοτικού. Το Νηπιαγωγείο Γοργομύλου σχολάει στις 13:00 και δε διαθέτει ολοήμερο
πρόγραμμα. Το Δημοτικό Γοργομύλου σχολάει στις 13:30. Η μεταφορά και των δύο μαθητών στην
επιστροφή την ίδια ώρα είναι αδύνατη καθώς δε συμπίπτουν οι ώρες λήξης των μαθημάτων. Το δρομολόγιο
αυτό χρήζει τροποποίησης σε «Άνω Γοργόμυλος – Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Ν. Γοργομύλου (πρωί μεσημέρι 13:00 και 13:30)» με αύξηση των χιλιομέτρων του δρομολογίου προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες μεταφοράς.
 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2019 με α/α 45 και περιγραφή, όπως τροποποιήθηκε,
«Αμμουδιά - Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου Βαλανιδορράχη –Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου (πρωί -μεσημέρι)»,
του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, χρήζει τροποποίησης σε «Αμμουδιά
- Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου (πρωί -μεσημέρι)», καθώς με το συγκεκριμένο δρομολόγιο δε μεταφέρονται
μαθητές από Βαλανιδορράχη.
 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2019 με α/α 74 και περιγραφή, «Άνω Φραξύλα-Κανάλι
(ανταπόκριση με λεωφορείο) (πρωί-μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ, χρήζει τροποποίησης σε «Άνω Φραξύλα-Κανάλι (πρωί-μεσημέρι)», καθώς πια μεταφέρεται μόνο
ένας μαθητής που φοιτά στο Δημοτικό Καναλίου.
 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2019 με α/α 79 και περιγραφή, «Παλαιομάνα (Κοζύλι)- Ν.
Σινώπη- Αρχάγγελος (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο
μεταφορέας ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε «Παλαιομάνα (Κοζύλι)- Γήπεδο Ν. Σινώπης
- Ν. Σινώπη- Αρχάγγελος (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15)», για να μεταφερθεί ένας μαθητής από το
Γήπεδο της Ν. Σινώπης στο Δημοτικό.
Β. Συμπλήρωση των αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεων της Ο.Ε. για χορήγηση ΕΜΔ
Με τις αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-2021. Νέες ανάγκες για μεταφορά μαθητών όπως κατατέθηκαν από τις
σχολικές μονάδες επιβάλλουν τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης απόφασης και τη χορήγηση ΕΜΔ σε νέους
μαθητές προκειμένου να μεταφερθούν φέτος.
Γ . Συμπλήρωση των αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 της Ο.Ε. για χορήγηση επιδόματος
Με τις αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-2021. Νέες ανάγκες για μεταφορά μαθητών όπως κατατέθηκαν από τις
σχολικές μονάδες επιβάλλουν τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης απόφασης και τη χορήγηση επιδομάτων σε
νέους μαθητές προκειμένου να μεταφερθούν φέτος. Οι μαθητές αυτοί χρήζουν μετακίνησης με τη χορήγηση
επιδόματος έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
Δ. Τροποποίηση της αρ. 20/1290/07-08-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Στην αρ. 20/1290/07-08-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ στη γραμμή 15 στο όνομα του Δικαιούχου εκ
παραδρομής έχει γραφτεί Κανδήλα Αιτ/νιας αντί για το σωστό ΒΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. την έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων των υφιστάμενων δρομολογίων όπως περιγράφονται στον
ΠΙΝΑΚΑ α που ακολουθεί :
Β. Τη συμπλήρωση των αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και τη χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων στους μαθητές που
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Γ. Τη συμπλήρωση των αρ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και τη χορήγηση μαθητικών επιδομάτων στους μαθητές που αναφέρονται στον
πίνακα που ακολουθεί :
Δ. Την τροποποίηση της αρ. 20/1290/07-08-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στον ΠΙΝΑΚΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ στη γραμμή 15 στο
όνομα του Δικαιούχου αντί για Κανδήλα Αιτ/νιας το σωστό ΒΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
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Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2020
(Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821). ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας,
σχολικού έτους 2020-2021, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη
μεταφορά τους από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν, και για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Πρέβεζας,
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κατωτέρω υφισταμένων δρομολογίων όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της %)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)

0

24,55

7

25,10

12

22,09

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)
24,55

ΧΙΛΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΜΦΟΡΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ /ΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

20,40

Άνω Γοργόμυλος –
Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ν.
Γοργομύλου (πρωί μεσημέρι 13:00 και
13:30)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(χωρίς ΦΠΑ)

79

Παλαιομάνα
(Κοζύλι)- Ν.
Σινώπη- Αρχάγγελος
(πρωί-μεσημέρι)
(Αφ.8:00 - Αν.13:15)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της %)

74

Άνω ΦραξύλαΚανάλι
(ανταπόκριση με
λεωφορείο)-(πρωίμεσημέρι)

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

45

Αμμουδιά Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου
Βαλανιδορράχη –
Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου (πρωί
- μεσημέρι)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

22

Άνω Γοργόμυλος –
Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ν.
Γοργομύλου (πρωί μεσημέρι 13:30

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

20,40

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13,5

36,15

ΓΚΟΓΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ

12

31,81

Αμμουδιά Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου (πρωί
-μεσημέρι)

3,1

18,50

ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

1

18,32

Άνω ΦραξύλαΚανάλι (πρωίμεσημέρι)

3,1

18,50

1

18,32

21,70

Παλαιομάνα
(Κοζύλι)- Γήπεδο Ν.
Σινώπης - Ν.
Σινώπη- Αρχάγγελος
(πρωί-μεσημέρι)
(Αφ.8:00 - Αν.13:15)

5

21,70

0

21,70

3,8

5

21,70

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

0

0

Β. Εγκρίνει την συμπλήρωση των αριθμ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και τη χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων στους
μαθητές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, ως εξής:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ)

ΧΙΛΙΙΟΜ/ΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΗΣ)
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ή
ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΛΗ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4,1

ΠΛΗΡΕΣ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α/Α
1

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΜΑΘΗΤΗ (ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ή
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ)

ΑΔΑ: Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Γ. Εγκρίνει την συμπλήρωση των αριθμ. 20/1290/07-08-2020 και 24/1650/24-09-2020
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και τη χορήγηση μαθητικών επιδομάτων στους
μαθητές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, ως εξής:
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΤΗ

Περιγραφή Δρομολογίου

Χιλιομετρική
Απόσταση

1

13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Ευθυμία Μπέλλου

Παππάς Σπύρος

Άγιος Θωμάς – Ψαθάκι

3

Κοσμάς Ηλίας

ο

2

13 Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Μαριάνθη Βασιλειάδη

Άγιος Θωμάς – Ψαθάκι

3

3

13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Πολυξένη Μπαρά

Χαλκή Δέσποινα

Ταράνα – Ψαθάκι

3,5

4

13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Κωνσταντίνα Καραγκούνη

Κυζιρόπουλος Ιωάννης

Ταράνα – Ψαθάκι

3,5

Ρίζου Σπυριδούλα

Κατσινίκας Νικόλαος

Ν. Κερασούντα - Πέτρα

5,7

5

Νηπιαγωγείο Κερασούντας

Δ. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 20/1290/07-08-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής στον ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, όπου στη γραμμή 15, στο όνομα του Δικαιούχου εκ παραδρομής έχει αναγραφεί
«Κανδήλα Αιτ/νιας» αντί του ορθού: «ΒΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και
Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις
αριθμ. 1211/36/7-1-2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1)
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της
δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 18 και 19 αντίστοιχα.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1947/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων
στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12263/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2810/05-112020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 22-10-2019 για ποσό 119.453,52€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και έληξε την 22-10-2020. 7. Με την από 23-09-2020 αίτησή του, ο
ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-12-2020 για τους
λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι
την 30-12-2020, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-122020 θεωρείται επαρκής προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εναπομείναντες εργασίες και να γίνει έγκριση του
ΑΠΕ και οι διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 70,00%
των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των εργασιών που αφορούν την
αντιστήριξη των πρανών και τα υπόλοιπα των ασφαλτοταπήτων.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 2210-2020 μέχρι την 30-12-2020 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου
...».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό
Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι
την 30-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1948/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12808/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2799/05-11-2020
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 09-10-2019 για ποσό 57.827,25€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 09-02-2020, με την υπ’ αριθ. 4/237/07-02-2020
(ΑΔΑ: 69ΤΦ7Λ9-2Θ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η
παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 09-07-2020 και με την υπ’ αριθ. 17/996/08-072020 (ΑΔΑ: ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η
2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-10-2020.7. Με την από 02-10-2020 αίτησή
του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-04-2021 για
τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
μέχρι την 3-04-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-042021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται
παράταση προθεσμίας των εργασιών που είναι κυρίως ασφαλτικά και εργασίες διευθέτησης των ομβρίων,
αφού στα συγκριμένα τμήματα της οδού υπήρχαν προβλήματα με τρεχούμενο νερό από αρδευτικό σωλήνα,
όπου έπρεπε να περιμένουμε την αντικατάστασή του. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 45,00% των εργασιών
του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση τους, την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του
φακέλου της εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 3010-2020 μέχρι την 30-04-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του
έργου.. ......».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου εταιρείας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2021, 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. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1952/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά –
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την 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. 6916/05-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 2815/05-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση
δαπάνης 824,52 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.022,40 € 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 1.022,40 € 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 (ανταλλακτικάαναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020»), για την προμήθεια
ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ), όπως
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
24%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΤΕΜ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ, 1 ΠΑΡΑΦΛΟΥ
20ΛΙΤΡΟ

213,71 €

265,00 €

125,81 €

156,00 €

335,00 €

415,40 €

150,00 €

186,00 €

824,52 €

1.022,40 €

1

ΜΕ 103974

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

2

ΜΕ 93733

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

3
4

KHH 6024

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 60 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ
68ΑΡΙ
ULV- ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ULV-45L
FOGGER
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΑΛ
ΓΚΑΖΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 28/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 28/1954/06-11-2020
Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-092019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 157213/2774/04-11-2020
Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, 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 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων,
λόγω 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).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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, 11/48/27-07-2020 και 13/61/22-10-2020 αποφάσεις
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 10314/06-11-2020 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2822/06-11-2020 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών λόγω, Covid-19, της Π.Ε.
Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:
«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου δεδομένης και της συνεχιζόμενης προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του νέου
Κορωναϊού COVID-19 εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών,
1) Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού λόγω συνεχιζόμενων και έκτακτων αναγκών αποτροπής της διάδοσης
του COVID-19 συνολικής δαπάνης 12.000 € με το ΦΠΑ.
2) Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Υγιεινής λόγω συνεχιζόμενων και έκτακτων αναγκών αποτροπής
της διάδοσης του COVID-19 συνολικής δαπάνης 12.000 € με το ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα : (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Για τα ανωτέρω υλικά η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία
των Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου δεδομένης και της συνεχιζόμενης προσπάθειας περιορισμού της
εξάπλωσης του νέου κορονοϊού COVID-19, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
με ΦΠΑ

ΚΑΕ

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού λόγω συνεχιζόμενων και έκτακτων αναγκών
12.000,00 € ΚΑΕ: 5152
αποτροπής της διάδοσης του COVID-19
Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Υγιεινής λόγω συνεχιζόμενων και
12.000,00 € ΚΑΕ: 5152
έκτακτων αναγκών αποτροπής της διάδοσης του COVID-19
……………………………………………………………………………………………………………
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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