
-1- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από 
τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με 
την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) 
Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
43731/776/03-04-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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. 
43731/776/03-04-2020 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 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί 
της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», 
προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 23-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του 
παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, 
για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000, 
για  τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
– ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-05-2020. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου 
«ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια 
Νομού», αναδόχου «Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-09-2020. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», 
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-08-2020. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω 
Καλεντίνης», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-08-2020. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-06-2020. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με 
την 5η επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Η. Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 27-07-
2020.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-3- 

 

11. 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 30-10-2020. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», αναδόχου «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε», μέχρι την 30-06-2020. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-06-2020. 

14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης Τ.Κ Τεριαχίου  Δήμου Πωγωνίου», 
προϋπολογισμού € 39.773,00 με ΦΠΑ. 

15. 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 «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του  (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού € 
30.974,00 με ΦΠΑ. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για τη μεταφορά του 
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου». 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μασκών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο πανδημίας 
λόγω Covit-19». 

18. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, 
για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, 
για  τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 
Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του 
Δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου 
Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 30-11-2020. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη 
ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-06-2020. 

22. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας 
στο Σαραντάπορο ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 
2014-2020) 

24. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 42791/3270/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΞΩ7Λ9-ΩΔΥ) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών 
μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων, οι 
καταστάσεις της περ. β) της παρ. 2.2.3.3 της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης 
(ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71182)». 

25. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 43285/3351/01-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΡ67Λ9-ΔΘΘ) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 
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26. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using 
Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για 
ενημερωτική εκστρατεία στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον κορωνοϊό. 

28. 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. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2020, για την εκτέλεση 
τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής 
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020. 

31. Έγκριση του από 31-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 
€ 400.000,00 με ΦΠΑ. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», 
αναδόχου Ηλία Σκαμνέλου, μέχρι την 31-05-2020. 

33. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας 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 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020», προϋπολογισμού 
δαπάνης € 18.600,00 με ΦΠΑ. 

36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης 
στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με 
ΦΠΑ. 

37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απολύμανση των κτιρίων 
στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας. 

38. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός  χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της 
υπ’ αριθμ. 299/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή αποδοχών προσωπικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

41. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» 
Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου 
(«νταλιάνι») και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των 
Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Πρέβεζας για τα 
έτη 2020-2021. 
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42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
μέχρι την 30-06-2020. 

43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών 
λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια 
Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α. 

44. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για το θέμα: Κατάρτιση και έγκριση των όρων 
της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ανατιθέμενης 
κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρα 20 και 117 του Ν. 4412/2016), με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 53.667,20 με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες στην 
περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», αναδόχου 
εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη Άρτας και διευθέτηση υδάτων», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2020. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην 
περιοχή του Λούρου», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 23-06-2020. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια αντισηπτικών υγρών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid - 19». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διαφημιστική εκστρατεία προβολής των τοπικών 
προϊόντων της Ηπείρου.  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 24-03-2020 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/479/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης 
επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 
104.500,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-7- 

 

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. 35/2746/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης 
προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 18222/26-11-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 184728/18011/26-11-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίθηκε 
η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 37/2916/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 16-12-2019 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 4/221/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
27-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86829 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην 
Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,07%. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3679/26-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 733/26-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 23-
03-2020 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 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 38.703,21 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,07%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86829 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης 
προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική 
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επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,07%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 08-01-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην 
Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» 

στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με 
ποσό προσφοράς 38.703,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,07% σύμφωνα με το από 
27-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/221/07-02-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 23-03-2020 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 «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 38.703,21 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» του έργου:  «Ηλεκτροφωτισμός επί 

της 2ης Επαρχιακής Οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά» 

προϋπολογισμού 104.500,00 € (με ΦΠΑ). 

 
 

Στα Ιωάννινα, στις 23-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. οι υπογράφοντες: 
 

1. Μπουρνάκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Παν/μίου Ιωαννίνων, πρόεδρος 

2. Λύτη Μαρία - Έλενα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Ζίτσας, τακτικό μέλος 

3. Μούλια Θεοδώρα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών  
 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την 
αριθ. 37/2916/23-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αριθ. 4/221/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 27-01-2020  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 08-01-2020 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

2. Την κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου μέσω του συστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού στις 19/02/2020 στους 

συμμετέχοντες. 
3. Το με αριθ. πρωτ. 22380/2103/03.03.2020 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με το 

οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23-10 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

4. Τα από 09-03-2020 και 12-03-2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη 

μορφή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
Συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης. 
 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, 

προέβη στον έλεγχο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία,  
έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής 

και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. 

(α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας». 
 

 

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:  
 

I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.  
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II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 
III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως 

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

«Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης Επαρχιακής Οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων 

στην Κατσικά»  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

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

 
Ιωάννινα, 23 Μαρτίου  2020  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 
 

 
 

Χρήστος Μπουρνάκας 

 

 
 

Λύτη Μαρία - Έλενα 

  
 

 
 

                       Μούλια Θεοδώρα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/480/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 23-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του 
παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 4/229/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού 
Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € 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. 1217/28-01-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. 204378/19799/20-12-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, η υπογραφή 
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/140/28-08-2019 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 ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000014. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 6/373/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 17-02-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3745/27-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 740/27-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 
23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 23-03-2020 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με συνολικό ποσό 
προσφοράς 245.974,02 € προ Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης (Εμ) 37,11 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 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. 87966 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού 
Παρθεναγωγείου Γαναδιού» προϋπολογισμού 485.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2019ΕΠ03000014, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό 
έκπτωσης 37,11 % και συνολικό ποσό προσφοράς 245.974,02 € χωρίς Φ.Π.Α. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ1 

 

Δημόσιου  μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)  μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 
87966  για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής  του έργου: 

"Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού" 

προϋπολογισμού 485.000,00 €  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και του όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε 
με την αριθ. 4/229/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20PROC006297907 2020-02-17. 
 

Oι υπογράφοντες: 

1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος. 

2. Χριστίνα Δημητρίου, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 

3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός μηχανικός ΤΕ στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής  του ανοιχτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, 

όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 6/373/28-02-2020 (ΑΔΑ ΨΟΛΛ7Λ9-ΠΕ9) απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής   της Περιφέρειας  ύστερα  από   την 17/02/2020 κλήρωση  τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών  του ΜΗΜΕΔ (αριθ mimed-ecb-a-2-id-aa-5466-eba), 
την 23/3/2020 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 πμ  (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) 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   έως  την 
9/3/2020,  ημέρα  Δευτέρα,  και ώρα  15:00.  (καταληκτική ημερομηνία). 

 
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής    αφού έχει  «παραλάβει» τον φάκελο 

του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής  και έχοντας   αφαιρέσει  αυτόν  από τον 

πίνακα των  χρηστών που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού, 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 87966. 
Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι : 

 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά Δέκα (10) φάκελοι προσφοράς  

 οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

 έχει  κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες ο  σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράχθηκε από το Υποσύστημα  (εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται στον παρόν Πρακτικό αρ. εγγρ. 

FB9132F11939A1FDA5D717A5D81BF8D4) . 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής  με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών   

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

Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε  και παράλληλα 

αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος 
μειοδοσίας που παράχθηκε από το υποσύστημα,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και την ομαλή μεταξύ τους σχέση, βάσει και της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε  η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 
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Όλες οι οικονομικές προσφορές , μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις  καταχωρήθηκαν  στον  πίνακα 2 

κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 
ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 
(Εμ) 

1 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 145176 245.974,02 € 37,11 

2 Κ/Ξ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 146441 259.928,03 € 33,54 

3 Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 146526 260.863,97 € 33,30 

4 ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 145414 279.089,18 € 28,65 

5 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 146511 279.159,73 € 28,63 

6 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΟΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 146284 280.155,62 € 28,37 

7 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 146570 283.909,80 € 27,41 

8 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. - ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ 

146444 285.524,19 € 27,00 

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 146139 305.030,02 € 22,01 

10 Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 145568 328.909,75 € 15,91 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας  

διακήρυξης   ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

Προκειμένου  να διαπιστωθεί η εγκυρότητα  των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ. μέσω της εφαρμογής 
ελέγχου  εγκυρότητας  εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ,  διαπιστώνει την 

εγκυρότητα των υποβληθεισών Ε.Ε καθώς στο σύνολο τους έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ.  
Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ: 

καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

 
Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

Ποσό 
προσφοράς προ 

ΦΠΑ 

Έκπτωση % 
(Εμ) 

1 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 145176 245.974,02 € 37,11 

2 Κ/Ξ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 146441 259.928,03 € 33,54 

3 Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 146526 260.863,97 € 33,30 

4 ΡΑΦΤΗΣ ΕΝΤΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 145414 279.089,18 € 28,65 

5 ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ 146511 279.159,73 € 28,63 

6 Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΟΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 146284 280.155,62 € 28,37 

7 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 146570 283.909,80 € 27,41 

8 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. - ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ 

146444 285.524,19 € 27,00 

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 146139 305.030,02 € 22,01 

10 Α & Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ 145568 328.909,75 € 15,91 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει  μειοδότη  τον οικονομικό φορέα  "Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ",  με ποσοστό έκπτωσης (Εμ)  37,11%,  συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  245.974,02 € και εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  
Ιωάννινα 23.03.2020 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  
                              Η Πρόεδρος                                     Τα μέλη 
 
                           Καλλιόπη Αλεξίου                 Χριστίνα Δημητρίου 
 
 
                 Χριστόφορος Μπάγκας                                                              
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/482/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-05-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-16- 

 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3733/27-03-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 738/27-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «…. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες εκσκαφών επιχώσεων  

οδοστρωσίας και ασφαλτικών εντός του γηπέδου του Σ.Μ.Α,  εργασίες για την κατασκευή του οικίσκου, των 

δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και Η/Μ, τη κατασκευή της γεφυροπλάστιγγας και της πλάκας έδρασης των 

πρεσών, τη κατασκευή της περίφραξης του Σ.Μ.Α, τη δεξαμενής Ύδρευσης-Άρδευσης-Πυρόσβεσης, τη 

κατασκευή της σηπτικής δεξαμενής, οι εργασίες κατασκευής ορθογωνικών τάφρων εκσκαφής και 

οδοστρωσίας της οδού πρόσβασης.  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Ο ανάδοχος στην από 27-02-2020 αίτησή του αναφέρει ότι:  

1. Έχει ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών αλλά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων) δεν 

μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ,διαγράμμισης, πρασίνου και 

ηλεκτρομηχανολογικών. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών δεν εμποδίζει την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού του προμηθευτή (ο χώρος τοποθέτησης πρεσών έχει ολοκληρωθεί από 15.9.2019 και είχε γίνει 

και η σχετική όχληση). 

2. Επίσης η ανωτέρω παράταση θα χρησιμοποιηθεί για τακτοποίηση και κλείσιμο φακέλου.  

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-05-2020  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς υπήρξε 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης ,διαγράμμισης πρασίνου και 

ηλεκτρομηχανολογικών λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή. Η ολοκλήρωση των 

ανωτέρω εργασιών δεν εμποδίζει την τοποθέτηση του εξοπλισμού του προμηθευτή (ο χώρος τοποθέτησης 

πρεσών έχει ολοκληρωθεί από 15.9.2019).  

Τέλος απαιτείται πρόσθετος χρόνος για τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

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

Εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-05-2020  με 

αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της 

υφιστάμενης εργολαβίας.….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-05-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 
709/20-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/483/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ 
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3680/31-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 743/31-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. Το έργο χρηματοδοτείται από  πιστώσεις  του  Προγράμματος Έργων από πόρους του ΝΠΔΔ ης Περιφέρειας 

Ηπείρου (ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.030 Έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου). …… 

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 28-11-2019. Με την υπ’ αριθ. 33/2584/08-11-2019 

απόφαση   της   Οικονομικής   Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε Παράταση της προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 30-04-2020.….. 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες σε ποσοστό 5 % της αρχικής σύμβασης…. 

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

Ο ανάδοχος στην από 26-03-2020 αίτηση του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 30-

06-2020 με αναθεώρηση για την  ολοκλήρωση των εργασιών του έργου λόγω των εξελίξεων σχετικά με την 

πανδημία του κορωνοϊού και των απαγορεύσεων που ισχύουν, καθώς και για την διεκπεραίωση   των 

υπόλοιπων εγγράφων για το κλείσιμο του φακέλου του  έργου. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

Η υπηρεσία μας κρίνει εύλογο το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020 με αναθεώρηση. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2020 με αναθεώρηση, η οποία και 

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

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-06-2020. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο», αναδόχου ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ 
Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/484/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια 
Νομού», αναδόχου «Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-09-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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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. 3572/30-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 745/31-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  Η μελέτη του έργου   εγκρίθηκε με την αριθ. 108372/10048/05-11-

2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την με αρ. 14/983/23-04-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 11/01/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/09/2019 για  ποσό 303.592,96  ευρώ με ΦΠΑ. 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 20/03/2020 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 

2014ΕΠ53000000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ 107884/3530/06.08.2018 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 620.000,00.ευρώ7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει 

πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 50%  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 19/03/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.  Ο  ανάδοχος στην από 19/03/2020 αίτησή του 

αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 20/09/2020 για τους βάσιμους λόγους που 

αναφέρει  σ΄ αυτή. 

 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Συγκεκριμένα οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών 

ασφαλτόστρωσης. Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία του κορωνοιού δεν είναι εφικτή η 

άμεση εκτέλεση των εργασιών. Επίσης εκκρεμεί η έγκριση του Α.Π.Ε. 

 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 20-09-2020 

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 «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», αναδόχου 
«Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/485/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», 
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-08-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3554/30-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 746/31-03-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η μελέτη του έργου   εγκρίθηκε με την αριθ. 30533/2719/06-03-2019 

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  Την με αρ. 22/1703/12-07-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 23/05/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΛΕΚΗ. 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 

παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο 

χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

με την υπ αριθμ 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. Δεν 

έχουν εκτελεστεί εργασίες. 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 18/03/2020 αίτησή του  

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

18/03/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 30/08/2020 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 18/03/2020 αίτηση 

του. Πράγματι στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας από τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου σημειώθηκαν έντονες 

βροχοπτώσεις που δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών. Επειδή η οδός είναι χωμάτινη, οι εργασίες 

αποκατάστασης της , θα πρέπει να γίνουν κατά τους εαρινούς μήνες, με τη στράγγιση του υπεδάφους από όμβρια 

και εγκλωβισμένα ύδατα που θα επιτρέπουν τις εργασίες σκυροδέτησης. Λόγω κινδύνου εξάπλωσης του 

κορωνοιού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς με αποτέλεσμα  να μην είναι εφικτή 

η άμεση εκτέλεση εργασιών. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2020 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 «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, 
μέχρι την 30-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/486/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω 
Καλεντίνης», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-08-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-24- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (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. 3555/30-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 747/31-03-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η μελέτη του έργου   εγκρίθηκε με την αριθ. 146624/13358/27-11-

2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την με αρ. 14/1097/23-04-2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας που 

διενεργήθηκε στις 12/02/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΛΕΚΗ. 4. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/06/2019 για  ποσό 40.920,00  ευρώ με ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 12/12/2019 β. Έχει πάρει 

παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο 

χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000003του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την 

υπ αριθμ 145948/4715/16.10.2018 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. Δεν έχουν 

εκτελεστεί εργασίες 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 18/03/2020 αίτησή του  για την 

χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 18/03/2020 

αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 30/08/2020 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 18/03/2020 αίτηση του .Πράγματι 

στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Καλεντίνης από τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου σημειώθηκαν έντονες 

βροχοπτώσεις που δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών. Επειδή η οδός είναι χωμάτινη, οι εργασίες 

αποκατάστασης της , θα πρέπει να γίνουν κατά τους εαρινούς μήνες, με τη στράγγιση του υπεδάφους από όμβρια 

και εγκλωβισμένα ύδατα και τις επιθυμητές θερμοκρασίες που θα επιτρέπουν τις εργασίες σκυροδέτησης. Λόγω 

κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοιού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς με 

αποτέλεσμα  να μην είναι εφικτή η άμεση εκτέλεση εργασιών 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2020 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 «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης», 
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/487/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3715/31-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 748/31-03-

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

«….1.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση της οδού 

πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας.2.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται 

από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και προϋπολογισμό 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 12033/338/31-01-2019 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. …. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και του κ. Ιωάννη Καραμπιτιάνη αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 23-07-2019 η εργολαβική σύμβαση 

κατασκευής του έργου για ποσό 42.264,14€ (εκ του οποίου 25.053,95€  για εργασίες, 4.509,71€ για Γενικά 

έξοδα και Ο.Ε., 4.434,55€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 85,78€ για αναθεώρηση εργασιών και 8.180,15€ για 

Φ.Π.Α.). 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 

τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 23-11-2019. Με την αριθμ. 

34/2666/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 23-01-2020 και με την αριθμ. 2/90/20-

01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 23-03-2020. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ α) Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 42.264,14€ (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική 

σύμβαση) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 198851/19330/16-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου. β) Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης για συνολικό ποσό 48.533,25€,  

δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 6.269,11€ και ποσοστό 14,83%. 8.  

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

περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., την παραλαβή του έργου και το 

κλείσιμο του φακέλου του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: 

Δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών και η 

ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) και το 

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

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

23-06-2020 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 «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», αναδόχου 
Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/488/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 «Ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την 
5η επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Η. Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 27-07-2020.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3578/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 752/01-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Τα συμβατικά Τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 

106918/10357/22-07-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Την με αρ. 30/2383/11-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε 

το πρακτικό δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 4/10/2019 και ανατέθηκε η εκτέλεση  του έργου στον Ηρ. 

Νικολακόπουλο/ΕΔΕ. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/1/2020 για  ποσό 

52.306,45 € με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει 

στις 27/4/2020. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 

530 Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  106918/1035712.07.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου με προϋπολογισμό 138.000,00 € με ΦΠΑ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν μόνο προγραμματιστεί εργασίες υποδομής για το 

νέο δίκτυο, ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα δίκτυα. 9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος 

στην  από 17/3/2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών: Ο ανάδοχος στην από 17-3-2020 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μέχρι την 27-7-2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή, ήτοι λόγω των μέτρων 

πρόληψης έναντι της εξάπλωσης του κορονοιού. 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. Συγκεκριμένα έκτακτες συνθήκες που 

επικράτησαν στην χώρα για την προστασία της δημόσιας υγείας δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου.  

 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 κατά 3 μήνες, ήτοι 

μέχρι την 27-7-2020 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 «Ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την 5η επαρχιακή οδό 
Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Η. Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 27-07-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/489/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», 
αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3100/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 769/02-04-
2020 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 01-04-2020.8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.9.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί 

περίπου το 5% του έργου.              

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 05-03-2020 αίτησή του για παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλούμενος την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών 

εκσκαφής του γηπέδου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή. 2. Απόψεις 

της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο τον λόγο που αναφέρεται στην αίτηση του 

αναδόχου και επιπλέον επισημαίνει την καθυστέρηση προόδου εκτέλεσης των εργασιών λόγω της πανδημίας 

του κορονοϊού  που πλήττει και την χώρα μας το τρέχον διάστημα. 

 • Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-10-

2020, 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 30.10.2020...  ...….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020,με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/490/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», αναδόχου «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε», μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3692/31-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 771/02-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 

µεΚ.Α.2013ΕΠ03000001 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 

έτους 2013» για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου» σύμφωνα µε την αρ. 

83976/3466/02-09-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-12-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός αποφαινόμενων οργάνων. ….. 5. Το συμφωνητικό της 

εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφτηκε την 22/01/2019 για 

ποσό 79.230,32 € με Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 22-04-2020 δηλαδή σε 

δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες: Έχει συνταχθεί ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (τακτοποιητικός) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 

188819/18413/04-12-2019 απόφαση της ΔΤΕΠΗ. 8. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Οι προβλεπόμενες εργασίες 

έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 90%. 

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 26-03-2020 αίτησή του ζητά παράταση 

της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 30-06-2020 χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύνταξη και 

έγκριση του 2ου ΑΠΕ καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η 

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

παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2020 με αναθεώρηση, η οποία και 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε», μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/491/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. 
Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3816/03-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 780/03-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

Ο ανάδοχος στην από 10-2-2020 αίτησή του για τη 10η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου, επικαλείται τον εξής λόγο: 

Δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα της όδευσης του καταθλιπτικού αγωγού εντός του οικοπέδου ιδιοκτησίας 

Καλαντζή (σημεία Κ1-29/Κ1-32). 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι  

30-06-2020. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμο τον λόγο που αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί ότι: 

Η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του έργου του θέματος για περίπου 250 μέτρα διέρχεται μέσα από 

ιδιοκτησίες, Ομοίως η όδευση του καταθλιπτικού αγωγού του άλλου υποέργου της Πράξης (Ρόκκα-Καλαμιά-

Χαλκιάδες) διέρχεται και αυτή εντός των ίδιων ιδιοκτησιών. Με απώτερο σκοπό την  όσο το δυνατόν λιγότερη 

ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, αλλά και την ταχύτερη εκτέλεση του έργου, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, ώστε η υπηρεσία μας να προβεί σε μικρή οριζοντιογραφική τροποποίηση της μελέτης, η οποία θα 

αφορά τη διέλευση των 2 καταθλιπτικών αγωγών των 2 υποέργων της Πράξης, ώστε να διέρχονται σε ένα 

κοινό σκάμμα. Συνεπώς, επειδή η καθυστέρηση στην κατασκευή του τελευταίου τμήματος του καταθλιπτικού 

αγωγού δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνεται παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για τον ανωτέρω λόγο, για διάστημα 3 μηνών. 

Επίσης, δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί τα αντλιοστάσια (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται 

άμεσα ηλεκτροδότηση). 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τον βάσιμο παραπάνω λόγο που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε 

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις  

30-06-2020, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος, 

συνεπώς 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 

30.06.2020.......». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου 
εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την 
με αριθ. πρωτ. 712/31-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ηπείρου.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/492/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης Τ.Κ Τεριαχίου  Δήμου 
Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 39.773,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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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. 17233/26-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 736/26-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 17964/554/5-2-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 39.773,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» 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: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου  ύδρευσης Τ.Κ. Τεριαχίου Δήμου Πωγωνίου». 

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 «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου  
ύδρευσης Τ.Κ. Τεριαχίου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 39.773,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την από 6-2-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 18060/1720/6-2-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, 
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/22/04-03-2020 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 ΚΑ 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-
2021», 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. 
17233/26-03-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32. 

Την υπ’ αριθ. 17964/554/5-2-2020 έγκριση διάθεσης πίστωσης διάθεσης πίστωσης ποσού 39.773,00 € (με το ΦΠΑ) 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000003  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

έγκρισης και τίτλο : Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-

υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 

Υποέργο: Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης Τ.Κ Τεριαχίου  Δήμου Πωγωνίου 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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 Την από  6-2-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ: 18060/1720/6-2-2020  απόφαση έγκριση Μελέτης.  

 Την με αρ.Πρωτ: 3/22/4-3-2020 Απόφαση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος –Χωρ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 

Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Πωγωνίου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν. 4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για :   

Άμεση  κατασκευή των δικτύων ύδρευσης με σκοπό την υδροδότηση- εξυπηρέτηση Τ.Κ Τεριαχίου  Δήμου 

Πωγωνίου διότι η μοναδική πηγή υδροδότησης (υδρομάστευση) έχει στερέψει και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται 

προσωρινά με την μεταφορά νερού με υδροφόρα . 

 Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο άμεσα να  γίνει  η κατασκευή των δικτύων ύδρευσης σύμφωνα με την Μελέτη  έτσι 

ώστε να επιλυθεί Οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης  ενόψει και της θερινής περιόδου.  

Εισηγούμαστε  

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

2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : Υποέργο: Κατασκευή εξωτερικού δικτύου  ύδρευσης Τ.Κ. Τεριαχίου Δήμου 

Πωγωνίου 

1. Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης..…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/493/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 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 «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», 
προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17408/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 777/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 26589/809/19-2-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σε 
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου  
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)» 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: «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)». 

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 «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του 
(Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού 30.974,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 24-2-
2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 27272/2507/2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 03-04-2020 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικού, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/29/04-03-2020 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 ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ030000014)», 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. 17408/03-04-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32. 

Την υπ’ αριθ. 26589/809 από 19-2-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 

30.974,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008) και τίτλο 

: Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 

( π.κ 2013ΕΠ030000014) 

Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας  του  ( Τ.Ο.Ε.Β   ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ) 
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 Την από  24-2-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ: 27272/2507  απόφαση.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν. 4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

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

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για :   

 Άμεση κατασκευή του πλευρικού τοιχείου της διώρυγας σε μεγάλο μήκος το οποίο καταστράφηκε από 

εξωτερικές αιτίες με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες νερού – να πλημμυρίζουν σ΄ αυτά τα σημεία 

ιδιοκτησίες και τελικά η διώρυγα να μην λειτουργεί κανονικά.  

 Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο άμεσα να αποκατασταθούν τα προβλήματα λειτουργίας της διώρυγας , διότι κατά την 

επερχόμενη ποτιστική περίοδο, οι ανάγκες άρδευσης  του Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ δεν είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθούν.  

Εισηγούμαστε  

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

2γ, το Ν.4412/6 για το έργο : Υποέργο: Επισκευή αρδευτικής διώρυγας  του  ( Τ.Ο.Ε.Β   ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ) 

1. Την έγκριση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης..…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/494/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 πληρωμή της δαπάνης για τη μεταφορά 
του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός 
Σταύρου Νιάρχου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3627/26-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 734/26-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 1869/05-03-2020 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη 
δαπάνη  ποσού 656.126,24 € πλέον ΦΠΑ (813.596,54 € με ΦΠΑ 24%), που απαιτείται για 
τη μεταφορά του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ και την αρ. 41066/1285/23-03-2020 απόφαση 
διάθεσης πίστωσης Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α.2018ΕΠ01810012 και 
τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου» (Υποέργο: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ), εισηγείται την 
έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 813.596,54 € με ΦΠΑ, για την πληρωμή της δαπάνης 
για τη μεταφορά του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Οδός Σταύρου Νιάρχου» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012 και τίτλο «Οδός Σταύρου 
Νιάρχου» (Υποέργο: Μεταφορά δικτύων ΔΕΔΔΗΕ). 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/497/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του Δημοτικού 
σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 22/1714/12-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς»,  προϋπολογισμού 135.000,00 
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10104/10-07-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 84651/7663/26.06.2019 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει της από 15-04-2019 σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών, η 
υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/82/31-08-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 31/2473/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 27-09-2019 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 1/62/10-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
06-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 85879 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς»,  προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 63.639,83 € (με αναθεώρηση) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 41,55 %. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3889/02-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 765/02-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 18-
02-2020 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 
«ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 63.639,83 € (με αναθεώρηση) 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,55 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 85879 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Κοσμηράς»,  προϋπολογισμού 135.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με ποσό προσφοράς 63.639,83 € (με αναθεώρηση) 
χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,55 %. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 05-11-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με ποσό 
προσφοράς 63.639,83 € (με αναθεώρηση) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,55 %, σύμφωνα 
με το από 06-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/62/10-
01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 18-02-2020 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 «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
63.639,83 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, όπως και στη σχετική αριθμ. 1/62/10-01-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για έργο για το οποίο δεν έχει 
πλήρη ενημέρωση, εφόσον η διαδικασία δημοπράτησής του, ξεκίνησε πριν την ανάληψη, την 1η/9/2019, 
των καθηκόντων της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» για τη νέα θητεία της Περιφερειακής Αρχής 2019-
2023.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Ι Ι  

 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»,  του έργου "Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς" 

προϋπολογισμού 135.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  

 

Στα Ιωάννινα, στις 18-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:  

 

1. Απόστολος Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Μετσόβου ως πρόεδρος  

2. Στέργιος Γιαννούλης, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Μετσόβου, ως μέλος  

3. Μαργαρίτα Μαρκοπούλου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στο Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος  

 

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

31/2473/21-10-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και της από 14-10- 

2019 κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ (τακτικών και αναπληρωματικών μελών), με ταυτότητα: (mimed-ecb-a-2- 

id-aa-455i -eba-2019-10-14-12:00:00.000000), 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 30η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 

(καταληκτική ημερομηνία). 

 

και έχοντας υπ’ όψη  

 την αριθ. 22/1714/12-07-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,  

 Την αρίθμ. 1/62/10-01-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΞ8Κ7Λ9-Α09)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 5/11/2019 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του 
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 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΣΗ.Σ  85879. 

 Το με αρίθμ. 15278/1466/31-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου , με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος  «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ι.Κ.Ε.» να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης προς 

έλεγχο  

 Την από 06-02-2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο  και τα οποία υπέβαλε ηλεκτρονικά στο 

χώρο του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 

Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών  στις 06-02-2020 

 

συνήλθαμε στις 18/02/2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού  αναδόχου   «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» 

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 υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και 

- Τα δικαιολογητικά που  υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

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

"Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς" προϋπολογισμού 135.000,00 € (με Φ.Π.Α.), 

στον προσωρινό ανάδοχο «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με προσφορά 63.639,83 € (με 

αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και πενήντα πέντε τοις εκατό 

(41,55 %).  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τετραπλούν (4) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα, 18 Φεβρουαρίου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

Απόστολος Αθανασίου 

 

Στέργιος Γιαννούλης 

 

Μαργαρίτα Μαρκοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/498/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», 
αναδόχου Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 30-11-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-49- 

 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3682/01-04-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
764/02-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

 «….2.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του έργου αντιμετωπίζεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο:» Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση 

επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου» 3.Η Μελέτη:  Η μελέτη για το έργο προϋπολογισμού 50.000,00€ 

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

αριθμ 110310/10698/17-07-2019 απόφαση της  ΔΤΕ/ΠΕΙ 4.Η Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε  με το 

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

μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με 

ποσοστό έκπτωσης 54% 5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 11-12-2019 

μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ Ιωάννη Σταύρου του Κωνσταντίνου 

ΕΔΕ  για ποσό: 23.000,01 € (εργασίες: 18.548,40€ και Φ.Π.Α 4.451,61€).  6.Προθεσμίες περαίωσης των 

εργασιών. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των  εργασιών  του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και 

λήγει την  12-04-2020. 7. Με την από   26-03-2020  αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-11-2020  για τους λόγους που επικαλείται.8. Δεν έχουν εκτελεστεί 

εργασίες. Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι  30-11-2020.     .….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου 
Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 30-11-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/499/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη 
ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3770/31-03-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 768/02-04-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «….Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1.  Ο προϋπολογισμός του έργου «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο 

Βοϊδομάτη ποταμό» είναι 140.000,00€ με Φ.Π.Α. και αφορά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών 

έργων και έργων διευθέτησης της ροής των υδάτων προς αποτροπή της διάβρωσης των πρανών της όχθης 

του ποταμού Βοϊδομάτη στην περιοχή της γέφυρας Παπίγκου. 

2.  Ανάδοχος του έργου είναι η «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». 

3.  Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 49.627,21€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό 

υπογράφηκε την 5-10-2018. 

4.  Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 5-4-2019. 

5.  Με την αριθ. 11/683/21-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31-8-2019. 

6.  Με την αριθ. 25/2038/8-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-11-2019. 

7.  Με την αριθ. 35/2764/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31-1-2020. 

8.  Με την αριθ. 2/96/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-4-2020. 

9.  Αυτή τη χρονική στιγμή έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των σαρζανέτ ανάντι της γέφυρας Παπίγκου, 

δηλαδή έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών.  

 Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών μέχρι 30-6-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι οι υγειονομικοί περιορισμοί που έχουν 

εφαρμοστεί αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της πανδημίας δεν επιτρέπουν την αποπεράτωση των εργασιών 

(τοποθέτηση ξύλινου προστατευτικού κιγκλιδώματος για λόγους ασφαλείας στο χώρο που χρησιμοποιείται 

ως χώρος στάθμευσης) και την ολοκλήρωση του έργου.  

 Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 

30-4-2020 μέχρι τις  30-6-2020 με δικαίωμα αναθεωρήσεως. .….». 

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 αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου 
εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/500/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και 
πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3779/28-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
750/31-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθμ. πρωτ. 38114/1170/30-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Η. 2018-2020» και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το 
Ν.4412/16 για το Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία 
βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό». 

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων 
και προστασία βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό», 
προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 30-03-2020 μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 42644/3778/30-
03-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Π.Η. 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. 3779/28-03-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ)», άρθρο 32.  

 Την υπ’ αριθ. 8182/18-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΣΩ46ΜΤΛΒ-ΔΩ2), απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί 

κήρυξης κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών 

και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα 

(έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 07-11-2019 έως τις 13-11-2019. Η εν λόγω απόφαση έχει 

ισχύ έως και  07 Μαΐου 2020.   
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 Την υπ’ αριθ. 38114/1170 από 30-03-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  74.000,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Π.Η. 2018-2020», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων 

και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό».  

 Την από 30-03-2020 μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, με 

την υπ’ αριθ. 42644/3778/30-03-2020 απόφαση.  

Εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 σε πολλές περιοχές της 

Π.Ε. Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές στην περιοχή της Κόνιτσας τα οποία σε 

ορισμένες περιπτώσεις επέφεραν σημαντικές φθορές σε έργα υποδομής.  

Σε μία εξ αυτών, στο επαρχιακό δίκτυο προς Λαγκάδα (μετά την γέφυρα τύπου Βelley) και σε μήκος περίπου 

35,00μ, έπειτα από υποσκαφή των υδάτων προκλήθηκε κατάρρευση τμήματος συρματοκιβωτίων προστασίας 

(σαρζανέτ) και τμήματος του επιχώματος προσαρμογής της οδού με κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε αυτή. 

 Επίσης παρατηρήθηκε υποσκαφή στο νότιο βάθρο της γέφυρας Belley, με ενδεχόμενο τον κίνδυνο μη ασφαλούς 

διέλευσης και διακοπής των προσβάσεων από και προς την Λαγκάδα. 

Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης που οφείλεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για 

γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16).  

Εισηγούμαστε 

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, 

παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία βάθρων και 

πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο ποταμό».  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/501/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-
2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν 
οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2020 (έργα 
ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 3915/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
779/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου  – Ιουνίου 2020, για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες (συλλογή στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, 
αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

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

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων) 1.500,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)    3.500,00 € 

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή 
στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) 
μελετών και έργων του «ΕΣΠΑ 2014-2020», οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-57- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/502/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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, λόγω κωλύματος, 
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, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 42791/3270/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΞΩ7Λ9-ΩΔΥ) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών 
μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων, οι 
καταστάσεις της περ. β) της παρ. 2.2.3.3 της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης 
(ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71182)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) 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. πρωτ. 42791/3270/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΞΩ7Λ9-ΩΔΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 749/31-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) 
με θέμα: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων, οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. 2.2.3.3 της 
με αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
71182)». 

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. 42791/3270/31-03-2020 (ΑΔΑ: 
6ΣΞΩ7Λ9-ΩΔΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, 
των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων, 
οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. 2.2.3.3 της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης (ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71182)», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, 
ως εξής: 

«……….. 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση με Υπεύθυνη Δήλωση, των αποδεικτικών μέσων που βεβαιώνουν ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο των οικονομικών φορέων, οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. 2.2.3.3 της 

με αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71182)»  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/Α/2010), και ιδιαιτέρως του άρθρου 159 

«Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.: Ε. Σουχλέρη 

E- mail: e.souchleri@php.gov.gr 
Τηλ.: 26510 87232 
Fax:  26510 87426                                                       
 

 Ιωάννινα,  31  Μαρτίου 2020 
 

Αρ. Πρωτ.: 42791/3270 
                         

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως 

το άρθρο 5. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 

233/Α/1010), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC00005123405)  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος:71182 για    την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021(έως 31-08-

2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού, 7.539.336,50 €, 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.». 

9. Τo υπ’ αριθ. No 3/11-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Την με αρ. 31/2480/21-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΒΖ7Λ9-ΟΒ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

11. Την με αρ. 21819/173/11-02-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

12. Την με αρ. 5/297/18-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΘ37Λ9-410) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (η 

οποία κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 11η /03/2020), ορίζοντάς τους 

δεκαπενθήμερη προθεσμία (λήξης την 26η/03/2020), προκειμένου να προβούν στην προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

13. Την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ  Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του. 

14. Την  από 12/03/2020 και με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 833) περί υποβολής του 

μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο 

σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 

διάστημα από 13/03/2020 έως και 27/03/2020. 

15. Την αδυναμία εμπρόθεσμης έκδοσης πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από Υπηρεσίες του 

Δημοσίου, λόγω εφαρμογής των μέτρων που προαναφέρονται στην από 11/03/2020 Π.Ν.Π. και 

στην από 12/03/2020 απόφαση. 

16.  Την με αρ. 39994/2943/16-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΗΦΝ7Λ9-00Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής των κατακυρωτικών εγγράφων του ΗΔ:71182,  που 

είχε οριστεί με την αρ. 5/297/18-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΘ37Λ9-410) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

17. Τις από 14-03-20 και 20-03-20 Π.Ν.Π (ΦΕΚ- 64 Α΄ και 68 Α΄) αντίστοιχα, «Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού …». 

18. Τον κίνδυνο, να λήξει ο χρόνος ισχύος αποδεικτικών μέσων -  δικαιολογητικών, που οι 

Οικονομικοί Φορείς έχουν ήδη φροντίσει να εκδώσουν, σε περίπτωση εκ νέου παράτασης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Την αντικατάσταση των αποδεικτικών μέσων, με τα οποία βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο των οικονομικών φορέων, οι καταστάσεις της περ. β) της παρ. της παρ. 2.2.3.3 της με 
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αρ. 88425/6164/12-06-2019 διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

71182), με Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής), στην οποία οι προσωρινοί μειοδότες 

θα βεβαιώνουν ότι: 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση 

 Δεν έχουν επαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

 Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

 Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

 Δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Στην ίδια υπεύθυνη  δήλωση, θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση προσκόμισης των  

προαναφερόμενων σχετικών αποδεικτικών μέσων, αμέσως μόλις καταστεί εφικτή η έκδοσή τους. 

 Σημειωτέων ότι, ειδικά όσον αφορά τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

με πρόσφατη εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet (ημερομηνία εκτύπωσης μετά την 11-03-2020 που έγινε η κοινοποίηση 

της με αρ. 5/297/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

 

2. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί και λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος της παράτασης, 

ήτοι από 27/3/2020 έως 10/4/2020 θα γίνονται αποδεκτά. 

 

3. Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

 
                                                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ                                                                                                            

Πίνακας Αποδεκτών 

1 Βίνης Ιωάννης του Παύλου 11 Τάτσης Γεώργιος του Χρήστου 

2 Γκουγιάννος Μιχαήλ του Δημητρίου 12 Τζάλλας Δημήτριος του Ιωάννη 

3 Γκρέστας Παναγιώτης του Χρήστου 13 Τζιαβάρας Ζήσης του Χρήστου 

4 Κασσάρος Στέργιος του Τριαντάφυλλου   

5 Κατσικιώτη Ελένη του Γεωργίου   

6 Κίτσος Χαράλαμπος του Χρήστου   

7 Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Κόνιτσας   

8 Νικολάου Νικόλαος του Πέτρου   

9 Παϊλας Απόστολος του Βασιλείου   

10 Πάφης Ιωάννης του Νικολάου   

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

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

8. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αναπλ. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/503/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 της αριθμ. πρωτ. 43285/3351/01-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΡ67Λ9-ΔΘΘ) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 43285/3351/01-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΡ67Λ9-ΔΘΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 758/01-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) περί 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 43285/3351/01-04-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΡΡ67Λ9-ΔΘΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», αναδόχου 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΑCT Α.Ε. - Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης, το κείμενο την 
οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 
«……….. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιωάννινα, 01 Απριλίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 43285/3351 

     

Ταχ. Δ/νση : Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 1   

Ταχ. Κώδικας : 451 21   

Πληροφορίες : Ι. Τσεπέλης   

Τηλέφωνο : 26513 64232   

Fax : 26510 87426   

E-mail : i.tsepelis@php.gov.gr 
 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’ 07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη και 

ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67338/4993/25-07-2016 Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

3. Την από 15/06/2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και αναδόχου Κ/ξίας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το γεγονός ότι σε κάποιους από τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα υποδομής. 
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5. Την από 27-03-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως μας απεστάλη, την 30-03-2020, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40035/3518/27-03-

2020 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42448/3228/30-03-2020 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, περί μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των 

Σ.Μ.Α. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 783/01-04-2020 απόφαση προέγκρισης τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (7η Μετάθεση 

του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της 

μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της 

ανωτέρω απόφασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 

από την ανάδοχο - βάσει της από 15-06-2018 σύμβασης - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT AE - ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, τη σύμφωνη γνώμη του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 783/01-04-

2020 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για την 

τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μέσω της 7ης μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, 

για τους υπό κατασκευή Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έως σήμερα, τα έργα 

υποδομής τους, έως την 15/05/2020. 

 Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση, κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-

06-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

  

 Αλέξανδρος Καχριμάνης 

….…». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/504/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using 
Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις  αριθμ. 28/2251/23-09-2019, 17/1371/05-06-2019 και 24/1871/29-07-2019 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των 
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΜ 
Α.Ε.», του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
91386/2876/19-06-2019 διακήρυξης, προϋπολογισμού € 59.100,00 με ΦΠΑ (47.661,29 € πλέον ΦΠΑ 
11.438,71 €) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 
2018ΕΠ31860019. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 1350/27-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 739/27-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 
2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Το έργο PALIMPSEST - Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-

Telling, υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Προγράμματος  Interreg Ελλάδα - Ιταλία 

2014 – 2020. Η υλοποίηση των δράσεων του έργου  γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού. 

Έχοντας υπόψη : 

• Ότι η  λήξη του έργου, σύμφωνα με το Τεχνικό δελτίο του και τις εγκεκριμένες παρατάσεις   ήταν  

31/3/2020 

• Το αίτημα που υποβλήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου PALIMPSEST για  παράταση του 

έργου μέχρι και τις 31/12/2020 

• Τη σύμφωνη προφορική γνώμη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος περί αποδοχής του 

αιτήματος παράτασης.  

Για τις ανάγκες  του  έργου,  

Εισηγούμαστε 

     Την έγκριση παράτασης της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια της Ηπείρου και 

τον ανάδοχο υλοποίησης του έργου, PALIMPSEST - Post ALphabetical Interactive Museum using 

Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, ΕΤΑΜ Α.Ε., μέχρι και 31-12-2020 (Λήξη του έργου).  

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο 

των  συμβάσεων.. ….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 2/24-03-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο «Post ALphabetical Interactive Museum using 

Participatory, Space-Embedded, Story-Telling», στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»), αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναφθεισομένης σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την οικ. οικ. 

33241/1059/3-3-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 69ΣΓ7Λ9-ΠΟ2), αποτελούμενη από τους: 

Α. Φώτη Κολιό, προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων, ως πρόεδρο, 

Β. Ευάγγελο Τσιάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, 

ως μέλος και 
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Γ. Μαρία Κυριακοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας Ηπείρου , 

ως μέλος. 

Η ΕΠΠΕ συνεδρίασε σήμερα 24/3/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 355 της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, με παρόντα όλα τα μέλη, προκειμένου να εξετάσει την 

τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα. 

Η ΕΠΠΕ έχοντας υπόψη: 

 Ότι η λήξη του έργου PALIMPSEST, σύμφωνα με το εταιρική σύμβαση είναι η 31/3/2020. 

 Το αίτημα που υποβλήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο του έργου PALIMPSEST για  παράταση του έργου 

μέχρι και τις 31/12/2020 

 Τη σύμφωνη προφορική γνώμη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος περί αποδοχής του 

αιτήματος παράτασης.  

 Το άρθρο 19 της Σύμβασης  «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 Τις ανάγκες  του  έργου, 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση παράτασης της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανάδοχου 

εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου, PALIMPSEST-Post ALphabetical Interactive Museum 

using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, μέχρι και 31-12-2020 (Λήξη του έργου), για όλες τις 

υπηρεσίες της κύριας σύμβασής. Η ΕΤΑΜ Α.Ε υποχρεούται στην προσαρμογή των παραδοτέων στο διάστημα της 

παράτασης.  

Σημειώνεται ότι, η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο των  

συμβάσεων.  

Η ΕΠΠΕ υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις 

νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

              

Φώτης Κολιός 

 

Ευάγγελος Τσιάρας 

 

Μαρία Κυριακοπούλου 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-12-2020, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860019, 

σύμφωνα με το Πρακτικό 2/24-03-2020 (ανωτέρω υπό στ. 7), της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, και την σχετική σύμφωνη γνώμη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 
Προγράμματος περί αποδοχής της παράτασης. 

Επισημαίνεται ότι η παράταση της εργασίας δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/505/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για 
ενημερωτική εκστρατεία στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον κορωνοϊό. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1089/01-04-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 757/01-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, για την 
έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για ενημερωτική εκστρατεία στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον 
κορωνοϊό. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  € 7.650,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
κάλυψη των δαπανών έκδοσης από την  Περιφέρεια Ηπείρου, νέων φυλλαδίων και αφισών για 
ενημερωτική εκστρατεία στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
1089/01-04-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…Μετά την πρώτη καμπάνια ενημέρωσης με την διανομή έντυπου υλικού για την προστασία από τον κορονοϊό,  

προς κάθε κατεύθυνση, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, των ευπαθών ομάδων και των 

προσφύγων και μεταναστών, με την περεταίρω έκδοση και διανομή φυλλαδίων και αφισών. 

Υπάρχει  αναγκαιότητα να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση όλων των πολιτών και των υπηρεσιών και 

φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι η Περιφέρεια διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

ενημέρωση και την εκστρατεία πρόληψης σε θέματα υγείας του πληθυσμού. 

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου,  στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας και των 

Ε.Ο.Δ.Υ. καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προασπίσουμε τη Δημόσια 

Υγεία από την πανδημία του Κορονοϊού και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την εκτύπωση των κάτωθι : (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 …..». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/506/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την 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. 1894/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 772/02-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 6.473,81 € χωρίς  Φ.Π.Α (8.027,52 € 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, καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2020), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΒS ΤΡΟΧΟΥ ΓΩΝΙA 
ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ 22/18 , 2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ 22/18 

128,00 € 158,72 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΒS ΤΡΟΧΟΥ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΚΟΡ  

70,00 € 86,80 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ, 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 

989,00 € 1.226,36 € 

3 ΚΗΗ 4293 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (8 

ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΛΑΔΙΑ 5W40, ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 
ΠΑΡΑΦΛΟΥ G12, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ, 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

4.404,55 € 5.461,64 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

882,26 € 1.094,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.473,81 € 8.027,52 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/507/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2020, για 
την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας 
της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15285-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 781/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε. ), με την οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκτέλεσης τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του 
Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης για το έτος 2020 εισηγείται «… την έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης 12 μηνών του έτους 2020 , για συνδρομή παροχής 

Υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (υπηρεσίες HEPOS) για την ανάγκη εκτέλεσης 

Τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Η. σε 

βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Η οικονομικού έτους   2020 στον Ε.Φ. : 072 και  

Κ.Α.Ε. 0899 συνολικού ποσού 600 € …». 

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

 Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 600,00 €, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0899 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020, για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (υπηρεσίες 
HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2020, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των 
υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/508/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 3399/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 784/03-04-2020 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε. ), με την οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη, τις 
διαμορφωμένες  πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης  σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

7. 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 ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, 
ως εξής: 

Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

071 9459.06.000.01 

Πληρωμή χρηματικών υπολοίπων 7 συνδέσεων δεδομένων Cosmote η 

προμήθεια των οποίων είχε γίνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

Πολιτικής Προστασίας, σε βάρος του  έργου της ΣΑΕΠ 530 «Συντήρηση 

οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 

της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η.» 

250,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/509/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του από 31-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-03-2020  
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», 
προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/311/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος 
οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 322.580,65 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 400.000,00 €, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 392/10-02-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. πρωτ. αρ. 3673/06-02-2020 
απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018» για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την αριθμ. 6/358/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 24-02-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 794/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 754/01-
04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς 
έγκριση, το από 31-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε 
στις 31-03-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα ένα και εξήντα 
πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (51,65 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 135.609,74 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 155.964,73 
€ χωρίς ΦΠΑ και 193.396,26 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 31-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), που διενεργήθηκε στις 31-03-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88013, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό 
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– Κομπότι», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 
2018»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση πενήντα ένα και εξήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (51,65 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 135.609,74 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 155.964,73 € χωρίς ΦΠΑ και 193.396,26 € με ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

 

Στην Άρτα σήμερα της 31.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 6/358/28.02.2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής μετά την από 26.03.2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗΜΕΔ, προκειμένου να 

προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», η οποία έλαβε τον 

υπ΄ αριθ. 88013 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC006349245 2020-02-26. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Κων/νος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕ ΑΡΤΑΣ, Μέλος, και 

3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Μέλος,  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

26.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 31.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 88013 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία 

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

 1 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε 24/03/2020 20:22:09 

 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 25/03/2020 12:54:57 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 25/03/2020 13:24:36 

 4 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 25/03/2020 19:32:48 

 5 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/03/2020 20:11:09 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

26/03/2020 00:23:21 

 7 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 26/03/2020 08:18:08 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

26/03/2020 09:00:33 

 9 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 26/03/2020 09:17:28 

 10 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 

26/03/2020 09:30:11 

 11 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 26/03/2020 09:42:19 
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου 

να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» 

των προσφορών. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς κατάθεσης: 

 α/α Ονοματεπώνυμο Α/Α κατάθεσης 

 1 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε 147276 

 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 148073 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 147843 

 4 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 147850 

 5 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 148084 

 6 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

148089 

 7 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 148062 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

148092 

 9 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 148015 

 10 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 

148000 

 11 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 147989 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 

σχέσης και διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί. Μετά τα παραπάνω 

συντάχθηκε ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Έκπτωση 

Προσφερόμενο 

ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

 1 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε 51,65 % 135.609,74 

 2 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 51,38 % 136.355,79 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 48,94 % 143.211,07 

 4 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44,54 % 155.545,72 

 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 43,51 % 158.448,50 

 6 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,32% 158.964,80 

 7 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 40,65% 166.458,75 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
34,13% 184.742,23 

 9 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 
32,42% 189.535,87 

 10 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 
28,19% 201.411,83 

 11 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 22,00% 218.774,84 
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6. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα 

δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΥΔ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΟΣΟ 

(€) 

 1 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε 

e-69320 

18/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.452,00 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 2 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

e-69305 

18/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.451,61 € 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-69589 

20/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.451,61 € 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 4 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ e-69684 

23/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.500,00 € 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

e-69275 

18/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.451,61 € 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 6 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ e-69864 

24/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.451,61 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 7 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 

e-69552 

20/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.452,00 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

e-69883 

26/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.451,61 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 9 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. 

"ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 

e-69250 

17/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.452,00 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 10 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

e-69374 

18/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.452,00 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 11 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. e-69432 

19/03/2020 

ΤΜΕΔΕ 

6.455,00 € ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5β της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (εγγυήσεις του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή και για το λόγω αυτό δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής σε έντυπη μορφή 

και σε σφραγισμένο φάκελο της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή. 

8. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών 

βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 
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9. Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Έκπτωσ

η 

Προσφερόμενο ποσό 

(χωρίς απρόβλεπτα,  
αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

Παρατηρήσ

εις 

 1 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε 
51,65 % 135.609,74 ΔΕΚΤΟΣ 

 2 Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
51,38 % 136.355,79 ΔΕΚΤΟΣ 

 3 Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 48,94 % 143.211,07 ΔΕΚΤΟΣ 

 4 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44,54 % 155.545,72 ΔΕΚΤΟΣ 

 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ 
43,51 % 158.448,50 ΔΕΚΤΟΣ 

 6 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,32% 158.964,80 ΔΕΚΤΟΣ 

 7 ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
40,65% 166.458,75 ΔΕΚΤΟΣ 

 8 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

34,13% 184.742,23 
ΔΕΚΤΟΣ 

 9 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. 

"ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 

32,42% 189.535,87 

ΔΕΚΤΟΣ 

 10 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

και δ.τ. 

Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

28,19% 201.411,83 
ΔΕΚΤΟΣ 

 11 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 22,00% 218.774,84 ΔΕΚΤΟΣ 

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Διακήρυξη του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι» η 

οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/311/18.02.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016. 

4. Τον ανωτέρω πίνακα. 

Συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

την έγκρισή του και τη ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου του έργου την εργοληπτική επιχείρηση 

«ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα 

ένα και εξήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (51,65 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης 

και προσφερόμενο ποσό 135.609,74 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 155.964,73 € 

χωρίς ΦΠΑ και 193.396,26 € με ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 31.03.2020  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Κων/νος Κατσιμπόκης 2. Ιωάννης Τσιρώνης 3. Παύλος Καρέζος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/510/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού 
αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου Ηλία Σκαμνέλου, μέχρι την 31-05-2020.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 762/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 756/01-
04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…..Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 24.03.2020 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία 

ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.05.2020, λόγω καθυστέρησης κάποιων 

εργασιών εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών εργασίας που προέκυψαν λόγω του κορωνοϊού (εκ περιτροπής 

εργασία, μειωμένο ωράριο λειτουργίας). Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΣΑΕΠ 530 και η συμβατική του 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.513,24 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 17.09.2019 και 

η αρχική προθεσμία περαίωσης είναι η 17.01.2020, ενώ με την αριθ. 1/38/10.01.2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση έως 31.03.2020. Η Υπηρεσία μας 

συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 31.05.2020 

για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου 
Βίγλας», αναδόχου Ηλία Σκαμνέλου, μέχρι την 31-05-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/511/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας 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 και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 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. 46409/1328/02-04-
2019 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 2014-
2020, που ακολουθήθηκε από την με Α/Α: 374με 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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6109/02-04-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 767/02-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Μετά την αποσφράγιση από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού των φακέλων 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , που κατατέθηκαν στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό, 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.  

Η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, εισηγείται α)την κατακύρωση του διαγωνισμού 

για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής συνδρομής και β) την ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου 

του  Τμήματος Α (Α1),Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) ως αυτοί αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες 

του εν λόγω Πρακτικού  ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) 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./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, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι 
προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όσο 
και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην μονογραφή, αξιολόγηση και καταγραφή 
τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, και αφού κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της 
στο εν λόγω Πρακτικό, ομόφωνα εισηγείται: 

α. την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία οι διαγωνιζόμενοι  κατέθεσαν τις 
οικονομικότερες προσφορές & την ανάδειξη μειοδότη ανά ΤΜΗΜΑ και σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα. 

β. την απόρριψη της προσφοράς της «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», για το τμήμα Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο) και την 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής της εταιρείας, συνολικής αξίας 1.689,00 € εκδοθείσα από 
την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 στο αρχικό στάδιο 
του διαγωνισμού. 

γ. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του τμήματος Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 
(κοτόπουλο) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ, που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης της τάξεως του 20% , από το οποίο προκύπτει η κατάρτιση 
σύμβασης συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 63.954,18 € σύμφωνα με την εκτιμώμενη ποσότητα του 
είδους και βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στην Διακήρυξη. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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Β. Απόρριψη προσφοράς / ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

 Απορρίπτει την 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, βάσει του Πρακτικού Νο1/02-07-2019 της Επιτροπής Διενέργειας, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
επειδή, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Νο2/01-04-2020 της Επιτροπής Διενέργειας: «… 
ουδέποτε υπέβαλε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα του σταδίου κατακύρωσης, το απαιτούμενο 

πρωτότυπο ή αντίγραφο δικαιολογητικό ISO14001-2015 περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αντ’ αυτού, 

προσκόμισε και επισύναψε ηλεκτρονικά, βεβαίωση της εταιρείας DQS Ελλάς ΕΠΕ, στην οποία αναγράφεται 

ότι θα πραγματοποιήσει άμεσα την επιθεώρηση του Συστήματός της, προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά ISO, βεβαίωση η οποία δεν δύναται να εξομοιωθεί αλλά ούτε και να αποτελέσει ισοδύναμο 

έγγραφο με το ζητούμενο. Με το σκεπτικό ότι σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η Αναθέτουσα Αρχή να  

υποκαθιστά τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε να μεταβιβάζεται σ’ αυτήν η υποχρέωση αυξημένης επιμέλειας 

που βαρύνει τον ίδιο, ο οποίος όφειλε να είχε ήδη στην κατοχή του το προβλεπόμενο δικαιολογητικό …» 

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρο 103 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

Εγκρίνει την κατάπτωση, υπέρ της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, της εγγύησης συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», συνολικής αξίας 1.689,00 € 
εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού. 

 Αναδεικνύεται 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.  

Γ. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, 
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,  

στους κάτωθι μειοδότες οικονομικούς φορείς, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 46409/1328/02-04-
2019 διακήρυξης,  

δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα των 
κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, οι δε οικονομικές 
τους προσφορές, είναι οι συμφερότερες, βάσει του Πρακτικού Νο1/02-07-2019 (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή ισχύει κατόπιν λήψης των όμοιων, αριθμ. 29/2370/03-10-
2019 και 2/138/20-01-2020 αποφάσεων, σε συμμόρφωση αντίστοιχα, προς τις αριθμ. 
1032/2019 και 1030/2019 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σχετικό άρθρο της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
Νο2/01-04-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας, ως εξής: 

  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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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 € 

Ζ – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

43.895,56 € 

Η – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6.549,48 € 

 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 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, 
στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με ποσά 
σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, όπως αναφέρονται ανωτέρω, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9459.14.001.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2020, βάσει της αριθμ. 2/134/20-01-2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και την με Α/Α: 374με 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. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  0 2  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Στην Ηγουμενίτσα 24.02.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 40/2827/12-12-2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να αξιολογήσει τις 
προσφορές που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 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 έλαβε υπόψη της: 
1. την αριθμ. 2/1691/03.07.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1 μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού 

2. την αριθμ. 29/2370/03.10.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 
συμμόρφωσης με την απόφαση 1032/2019 της ΑΕΠΠ 
3. την αριθμ. 2/138/20.01.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 
συμμόρφωσης με την απόφαση 1030/2019 της ΑΕΠΠ 
4. το αριθμ. πρωτ.: οικ.16460/2319/03.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την οποία προσκλήθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι να 
υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

5. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους ακόλουθους μειοδότες: 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η 
ΠΙΝΔΟΣ 

134886 

2 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 134683 

3 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

136370 

4 ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε 133800 

5 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 134651 

6 ΚΑΚΑΒΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 133891 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21X7vbj8bW1AmS13FrtooojQ%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=Wg9YTEhnuUNdlSD1ZpVtbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21xG9kI5JAXvcAvKI7H12ctw%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=c7ddNeKe7Oj2lWj0lKmk5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21hA.yhgfJda5E9Uir6f28sw%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=4ta4keCo5DIzEnAMZ52Exw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21Wz9pBF3XRyAbfcYVvSkkgA%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=MCUKYrMHL2G9jizRQcHmnQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21JhVE.8qz9g5DMyxAqEeo2w%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=oMcKV17G6heP378AJvCf6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21fgUKJXkyOYTuM5uFOUzPOg%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=Gtkb05tqR2mypVf4jhmUmg..
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Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε τους φακέλους των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των φακέλων, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, στην μονογραφή, αξιολόγησή σε διαδοχικές 
συνεδριάσεις και καταγραφή τους στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦ
ΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ
ΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Η ΠΙΝΔΟΣ 

ΑΙΓΑΙΟΝ 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
ΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΟΙ 

Η.ΦΟΥΦΑ 
Α.Ε 

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ 

1 Ποινικό Μητρώο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 
Φορολογική 

Ενημερότητα 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
Ασφαλιστική 

Ενημερότητα 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Πιστοποιητικά περί μη 

πτώχευσης 

(που προβλέπονται από 

τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

Υπεύθυνες δηλώσεις 

(που προβλέπονται από 

τη Διακήρυξη) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
Νομιμοποιητικά 

έγγραφα 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΓΕΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 

Βεβαίωση 

Πιστοληπτικής 

Ικανότητας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 

ισολογισμοί 3ετίας (ΑΕ) 

ή Ε3-Ε5 ή Δήλωση 

Φόρου (ΦΠ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 

Αντίγραφα συμβάσεων 

& Βεβαίωση 

Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 
Θεωρημένος κατάλογος 

προσωπικού 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 Άδειες κυκλοφορίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 ISO ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
Συμφωνητικά (για 

συνεργασία με τρίτο) 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

15 

Πιστοποιητικό 

Επιθεώρησης Εργασίας 

ή Υπεύθυνη Δήλωση ή 

Ένορκη Βεβαίωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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Κατά τον έλεγχο και αφού διαπιστώθηκαν οι παραπάνω ελλείψεις, η Επιτροπή αποφάσισε τα εξής: 
1). ζητήθηκαν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, τα πρόσφατα ποινικά μητρώα των εκπροσώπων των 

εταιρειών α.«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ» & β. 
«ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (με ημερομηνία έκδοσης 

από 03/02/2020 και έπειτα).  

Τα έντυπα εστάλησαν  ηλεκτρονικά και η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση τα έκανε δεκτά. 
 
2). Η εταιρεία με κωδικό προσφοράς 134886 «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ», ουδέποτε  υπέβαλε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα του σταδίου 
κατακύρωσης, το απαιτούμενο πρωτότυπο ή αντίγραφο δικαιολογητικό ISO14001-2015 περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Αντ’ αυτού, προσκόμισε και επισύναψε ηλεκτρονικά, βεβαίωση της εταιρείας DQS Ελλάς ΕΠΕ, 
στην οποία αναγράφεται ότι θα πραγματοποιήσει άμεσα την επιθεώρηση του Συστήματός της, 

προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ISO, βεβαίωση η οποία δεν δύναται να εξομοιωθεί 
αλλά ούτε και να αποτελέσει ισοδύναμο έγγραφο με το ζητούμενο. Με το σκεπτικό ότι σε καμία περίπτωση 
δεν προβλέπεται η Αναθέτουσα Αρχή να  υποκαθιστά τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε να μεταβιβάζεται σ’ 

αυτήν η υποχρέωση αυξημένης επιμέλειας που βαρύνει τον ίδιο, ο οποίος όφειλε να είχε ήδη στην κατοχή 
του το προβλεπόμενο δικαιολογητικό, η προσφορά του κρίνεται ομόφωνα από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης ως μη αποδεκτή και απορρίπτεται.  
Επίσης,  (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 παρ.4 του Ν.4412/2016) η Επιτροπή εισηγείται την 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής της εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ, συνολικής αξίας 1.689,00 ευρώ, 
εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 στο αρχικό 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές καθώς 
επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον 

 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Α. υπέρ της  κατακύρωσης του διαγωνισμού  για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής των αντιστοίχων  τμημάτων,  για τα  οποία οι διαγωνιζόμενοι  κατέθεσαν τις 

οικονομικότερες προσφορές & την ανάδειξη μειοδότη ανά ΤΜΗΜΑ και σύμφωνα με από τον παρακάτω 
πίνακα: 

 

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 € 

Ζ – ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

43.895,56 € 

Η – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6.549,48 € 

 
Β. την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του τμήματος Α (Α1) Νωπό κρέας πουλερικών 

(κοτόπουλο) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,, με ποσοστό 
έκπτωσης της τάξεως του 20% , από το οποίο προκύπτει η κατάρτιση σύμβασης συνολικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ 63.954,18€, σύμφωνα με την εκτιμώμενη ποσότητα του είδους και βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στην Διακήρυξη. 
 
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 μαζί 
με τους σχετικούς φακέλους δικαιολογητικών, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21GX8raUlYGts2oejR7jS1yw%7D&bid_number=%7B%21%21X7vbj8bW1AmS13FrtooojQ%7D&_ti=877656605&oapc=14&oas=Wg9YTEhnuUNdlSD1ZpVtbQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50524&tradingPartnerId=68942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Yr1F4HAZUEyg1yA9tp2CNQ..
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26627&tradingPartnerId=39575&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=i1NXT1JVSi_T8_513O2K1w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37570&tradingPartnerId=52480&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=6x5v1fovH8FBpQ8MAvM3iQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=9DiGfKYWowoCLKtezDqjyA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26740&tradingPartnerId=42061&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=Z7dnewhQMWSsMEBzX504LA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26459&tradingPartnerId=38329&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=e22NCQBv6-Pk0R4w8KFllQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=41506&tradingPartnerId=61252&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=877656605&oapc=14&oas=8IVSOwwtcaMyWuqrs9uiHg..
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Ηγουμενίτσα  01.04.2020 

Η Επιτροπή 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΤΑΤΣΑΚΗ ΑΓΑΘΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

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. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/512/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6115/02-04-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 770/02-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε. ), με την 
οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη  «… 10. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-

2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού». 11.  Την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  

του  κορωνοϊού  COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 12. Την αριθμ. πρωτ. 18779/17-03-2020 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ,αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ …» εισηγείται την έγκριση 
πραγματοποίησης των δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, οι οποίες εξυπηρετούν έκτακτες 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση 
πίνακα. 

6. 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 ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, η οποία εξυπηρετεί έκτακτες 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

– ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

Ε.Φ. 072 / 

ΚΑΕ 

Απολύμανση Διοικητηρίου, 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ΚΕΣΥ & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Ανάγκη για  υπηρεσίες απολύμανσης των υπηρεσιών  του 

Διοικητηρίου  της ΠΕΘ ,των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 

Θεσπρωτίας, για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης 

κορωνοϊού  COVID -19. 

400,00 € 0899.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/513/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020», 
προϋπολογισμού δαπάνης € 18.600,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6164/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 783/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: Α) Την υπ΄ αριθμ. 193697/6890/05-12-2019 έγκριση διάθεσης 
πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 
2020». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/514/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην 
περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 25/2004/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3508/01-08-2019 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3487/18-02-2019 
απόφαση, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/36/10-04-2019 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – 
Μάρτιος 2018», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 29/2371/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από την από 26-09-2019 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 37/2966/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 20-11-2019 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. 85628, που διενεργήθηκε την 20-11-2019 για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου 
με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (54,08 %) και 
προσφερόμενο ποσό 38.885,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 995/26-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 735/26-03-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 25-02-
2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  πενήντα τέσσερα και οχτώ τοις εκατό (54,08%), με 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 38.885,00 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  48.217,40 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-02-2020 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 20-11-2019, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 85628, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» 
προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με 
ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018»,  

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 
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προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 20-11-2019, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με 
ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 
πενήντα τέσσερα και οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (54,08 %) και προσφερόμενο ποσό 38.885,00 € χωρίς 
ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 48.217,40 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 20-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 37/2966/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 25-02-2020 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 «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, 
στο ποσό των 48.217,40 € με ΦΠΑ, και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018». 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ



-101- 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o  

 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του  υποέργου:« 
Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας »  του έργου: «Έργα 
αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα 
Δεκέμβριος 2017–Μάρτιος 2018», προϋπολογισμού 105.000 € (με Φ.Π.Α.). 
 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις  25-2-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Πρόεδρος 
2. Μιράντα Νούτση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Μέλος 
3. Αντωνία Κακκαβά, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Αρταίων, ως Μέλος 

 

 που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας , που συστάθηκε με  την με αρ. 

29/2371/03-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΗ7Λ9-3ΡΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από  20.11.2019 πρακτικό της 

δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Την υπ’αρ.37/2966/23-12-2019(θέμα 53ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 20.11.2019 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 
95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του  υποέργου:« Αποκατάσταση πρόσβασης στην 
περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας »  του έργου: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017–Μάρτιος 2018» , 
προϋπολογισμού 105.000 € (με Φ.Π.Α.), όπου  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία  
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»,  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα και οκτώ 
εκατοστά επί τοις εκατό (54,08 %) με προσφερόμενο ποσό 38.885,00 €  χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 48.217,40 €.           
         
2. Το Αρ. Πρωτ. 4224/37/14.1.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 37/2966/23-12-2019(θέμα 53ο )  

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
  
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό 
διάστημα.  
 
4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο πλαίσιο 
της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
καθώς και με το αρ. πρωτ.15018/161/31.1.2020 έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 της 
διακήρυξης.  
 
5. Τα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής Επιχείρησης    «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»,   , προσωρινού 
αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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6. Την από   14.2.2020 αίτηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης  «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», προσωρινού 
αναδόχου, με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω 
δικαιολογητικά.  

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.9 
της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση  «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» ,η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση πενήντα τέσσερα και οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (54,08 %) με προσφερόμενο ποσό 38.885,00 
€  χωρίς ΦΠΑ  και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 48.217,40 €.           
        
        
 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 20.11.2019 Πρακτικού δημοπρασίας. 

 
Πρέβεζα,  25-2-2020 

Η επιτροπή διαγωνισμού 
 
 
 

Βρέλλης Πέτρος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Αντωνία Κακκαβά 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/515/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απολύμανση των κτιρίων 
στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 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 αριθμ. πρωτ. 1440/30-03-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 744/31-03-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

7. Την ανάγκη απολύμανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι το κτίριο 

της οδού Σπηλιάδου 8, στο οποίο στεγάζονται  το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, το γραφείο Νομικής 

Υπηρεσίας, τις Δ/νσεις Διοικητικού - Οικονομικού και Ανάπτυξης, την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 

Πρέβεζας, το Τμήμα Πληροφορικής, το κτίριο της οδού Περδικάρη 8, στο οποίο στεγάζονται οι Δ/νσεις 

Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πρέβεζας,  το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ 

της Π.Ε. Πρέβεζας, το κτίριο της οδού Λεωφόρος Ειρήνης 65 στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το κτίριο της οδού Συρράκου, στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση 

Μεταφορών, σε εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19. 

8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2.  Την έγκριση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω 

πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 

2020. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης της ανωτέρω  αναφερόμενης υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 3.500,00 με ΦΠΑ για την υλοποίηση, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, υπηρεσιών για την απολύμανση κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0899.01, προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/516/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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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 Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

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

6. Την αριθμ. 21/899/24-07-2013 και 3/116/31-01-2014 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, διεξαγωγής της 
δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων για τη μίσθωση 
ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. 
Πρέβεζας, στην Ελένη Λαζάρου, ιδιοκτήτρια του ισόγειου ακινήτου, εμβαδού 218,94 μ2 που 
βρίσκεται στην περιοχή «Αγία Ειρήνη» στην Πρέβεζα, με μηνιαίο μίσθωμα € 550,00 για 
χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, με δικαίωμα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς 
προβλεπόμενο. 

7. Την αριθμ. 5/215/24-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
παράτασης της αρ. πρωτ. 18083/675/17-02-2014 σύμβασης μίσθωσης, του ισόγειου 
ακινήτου ιδιοκτησίας Λαζάρου Ελένης, συνολικής επιφάνειας 218,94 τ.μ., επί της οδού 
Αυγερινού στην περιοχή Αγίας Ειρήνης στην Πρέβεζα, το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία λήγει την 
14-03-2017, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ίσο με αυτό της αρχικής μίσθωσης, ήτοι 
από 15-03-2017 έως 14-03-2020, με τους ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι 
550,00 € το οποίο θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

8. Την αριθμ. 3/204/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη 
μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθμ. 7/427/13-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1494/03-04-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 782/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2. Το άρθρο 5 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκησης και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα για 

τη μίσθωση ακινήτων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή. 
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 242/96 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη 

δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 

πραγμάτων των Ν.Α.» (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

5. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ο διαγωνισμός για την μίσθωση αποθήκης, ο οποίος έχει 

προκηρυχθεί με την αριθμ. 15696/504/03.02.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ837Λ9-ΑΟ0, ΑΔΑΜ: 20PROC006230097) 

διακήρυξη  «Δημόσιας προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για χρήση του ως 

αποθηκευτικού χώρου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας». 

6. Την αρ. πρωτ. 9198/319/22.01.2020 (α/α: 390) (ΑΔΑ: 6ΡΣΣ7Λ9-ΩΑΦ, ΑΔΑΜ: 20REQ006185822), 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετούς) με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού 

ποσού 36.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, για μίσθωση ακινήτου το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί  ως αποθηκευτικός χώρος, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας, κατά 

το χρονικό διάστημα από 15-03-2020 μέχρι 14-03-2025, με α/α καταχώρησης: 384 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0813). 

7. Την Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68/Α/2020), άρθρο εξηκοστό, σύμφωνα με το οποίο εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 … με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου,…  είναι δυνατή … δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση της αρ. πρωτ. 18083/675/17-02-2014 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου 

επί της οδού Αυγερινού στην περιοχή Αγίας Ειρήνης στην Πρέβεζα, συνολικής επιφάνειας 218,94 τ.μ., το 

οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, με τους 

ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα (550,00 €). Η παράταση θα ισχύσει, αποκλειστικά, έως την 

ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν θα υπερβαίνει την 30.06.2020. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ. 18083/675/17-02-2014 σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή 
παρατάθηκε και ισχύει, του ισόγειου ακινήτου ιδιοκτησίας Λαζάρου Ελένης, συνολικής 
επιφάνειας 218,94 τ.μ., επί της οδού Αυγερινού στην περιοχή Αγίας Ειρήνης στην Πρέβεζα, το 
οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα αποκλειστικά έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν θα υπερβαίνει την 30.06.2020, και με τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύμβασης και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι € 550,00 καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παράτασης της σύμβασης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/517/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 299/2019 απόφασης 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 2/148/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, 
κατά της υπ’ αριθμ. 299/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία έκανε 
δεκτή την έφεση των εκκαλούντων Παναγιώτας Παππά, Γρηγορίου Παπαθανασίου και 
Λάμπρου Παπαθανασίου, εξαφάνισε την υπ΄αριθ. 305/2015 οριστική απόφαση του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, και έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή, 
αναγνωρίζοντας  την υποχρέωση της Περιφέρειας να καταβάλει στους εκκαλούντες το ποσό 
των 72.500,00 € (22.500,00 + 25.000,00 +25.000,00) νομιμοτόκως από την επίδοση της 
αγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 227/17-01-2020 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Σταμουλάκη - 
Καπλάνη, επειδή εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι νόμιμοι λόγοι ασκήσεως του ενδίκου 
μέσου της αναιρέσεως δεδομένου ότι το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ . 

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. 1457/01-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
766/02-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: …  

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

7. Την αριθμ. 299/2019 απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 

δικαστικές αποφάσεις… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε (πρόσθεση εδαφίων) με το άρθρο 20 

του Ν. 3301/2004 και με την υποπαραγράφο Γ6 «Έκδοση εκτελεστού τίτλου», του άρθρου πρώτου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/2014).  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 3 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), σύμφωνα με το οποίο η 

απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανήκει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Την αρ. πρωτ. 227/17-1-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας. 

11. Την αριθμ.2/148/20-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίνεται η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 299/2019 απόφασης του  

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, όπως 

διαμορφώθηκε μετά την 1η τροποποίησή του. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης, σε 

βάρος του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0892, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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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 Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
 

Ε.Φ. / 

Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072 

0892.01 
72.500,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 299/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ.2/148/20-01-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

ΠΟΥ ΑΓΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.  

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 72.500,00 € ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: ΣΤΗΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΤΟ ΠΟΣΟ 

ΤΩΝ 22.500,00 € (ΚΕΦΑΛΑΙΟ),ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟ 

ΠΟΣΟ ΤΩΝ 25.000,00€ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 25.000,00€ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (18-04-2013), ΩΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ –ΜΑΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΗΛΘΕ ΑΠΟ 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΓΙΟΥ 

ΘΩΜΑ. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/518/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 πληρωμή αποδοχών προσωπικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

5. 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. 1496/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 786/03-04-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: …  

5. Την από 12-12-2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πέντε (5) πρώην απασχολουμένων σε υπηρεσίες της Π. 

Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης ΟΑΕΔ. 

6. Την από 27-2-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μιας (1) πρώην απασχολούμενης σε υπηρεσία της Π. Ε. 

Πρέβεζας, στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης ΟΑΕΔ. 

7. Τις από 18-122019 και 28-2-2020, αντίστοιχα, Προσωρινές Διαταγές του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Πρέβεζας, με τις οποίες γίνονται δεκτές οι ως άνω αιτήσεις και υποχρεώνεται η Π.Ε. Πρέβεζας να 

αποδεχτεί την εργασία των αιτούντων και να καταβάλλει σ' αυτούς τις νόμιμες αποδοχές  έως την έκδοση 

απόφασης επί των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. 

8. Το γεγονός ότι αν και η προσωρινή διαταγή δεν αποτελεί «δικαστική απόφαση» εντούτοις αναπτύσσει 

δεσμευτική ενέργεια και εκτελεστότητα (ΠολΔ 700). 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ α) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 61.651,31 ευρώ, για την 

καταβολή αποδοχών έξι απασχολουμένων στην Π. Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση σχετικών προσωρινών διαταγών 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2020 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0892.01) β) Την έκδοση της 

αντίστοιχης απόφασης δέσμευσης πίστωσης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 61.651,30 για την καταβολή αποδοχών έξι 
απασχολουμένων στην Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση σχετικών προσωρινών διαταγών του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πρέβεζας, 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 Πρέβεζας οικ. έτους 2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/519/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης 
«Λάκκοι» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού 
εργαλείου («νταλιάνι») και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για 
την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων 
υδάτων της Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί 
της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 
70/Α/1992) «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του», του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση 
και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», του 
Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 (ΦΕΚ 201/Α΄/2019) 
και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του 
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3829/02-
04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 773/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Σας διαβιβάζουμε το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και την εισήγηση της υπηρεσίας μας για τη διεξαγωγή 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Π.Ε. Πρέβεζας για την 

τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού»). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί βάσει των παρακάτω νόμων και διατάξεων: 

1. το Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των 

ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι ενοικιάσεων». 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992)  «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και 

εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».  

3. την 393155/22-9-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας 

και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-09-

1992) 

Η διάρκεια της μίσθωσης βάσει των παραπάνω είναι πέντε (5) έτη. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς:  

α) την έγκριση της διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας 

β) την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης και  

γ) την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών 

Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της ΠΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

10 του ν. 4492/2017. Η επιτροπή αυτή σύμφωνα με την 505/75289/10-04-19 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ 

(ΑΔΑ:78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3) έχει θητεία 2 έτη και πρόεδρος της ορίζεται ο προϊστάμενος της Κτηματικής 
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Υπηρεσίας. Ο Γραμματέας της επιτροπής θα ορίζεται κάθε φορά από την υπηρεσία μας μετά τη συγκρότηση 

της επιτροπής.  

Επισυνάπτουμε: 

Α. Σύμφωνη Γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας (Αρ. Πρ.: 151/29-01-2020 και 

ΑΔΑ: 6ΚΒ746Μ9Β4-ΜΜ3), 

Β. Το με αρ. πρωτ. 8599 ΑΠΑ 2020/06-02-20 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας με το οποίο 

αφενός εκφράζεται η μη αντίρρηση της για τη μίσθωση του παραπάνω αναφερόμενου χώρου για εγκατάσταση 

αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού») και αφετέρου ορίζονται εκπρόσωποι (ο προϊστάμενος με τον 

αναπληρωτή του) για την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών.  

Γ. Το Πρακτικό Νο 3 που αφορά τις κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν  στο γραφείο του Αναπληρωτή 

Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής την 13-03-2020 για την επιλογή των 

υπολοίπων μελών (2 εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους) που θα στελεχώσουν την επιτροπή «Διενέργειας 

Δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων 

της ΠΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4492/2017».. …». 

7. Την εισήγηση για τη διακήρυξη για τη μίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Αμβρακικού 
κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού») 
του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2271/02-04-2020 
έγγραφο, συνημμένο στο ανωτέρω, αρ. πρωτ. εισ. 773/03-04-2020 έγγραφο στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπάρχουν αλιευτικές θέσεις (θαλάσσιοι παραλιακοί χώροι) οι οποίες 

παραδοσιακά μισθώνονται για την τοποθέτηση αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την εκμετάλλευση. Τέτοιες 

θέσεις είναι και αυτές στις οποίες τοποθετούνται τα παραδοσιακά «ταλιάνια» ή «νταλιάνια». Τα νταλιάνια 

αποτελούνται από δίχτυ το οποίο απλώνεται στο βυθό της θαλάσσιας μισθωμένης περιοχής και το οποίο 

σηκώνεται με ειδικό μηχανισμό σχοινιών όταν παρατηρηθούν αλιεύματα. Για την παρακολούθηση των 

αλιευμάτων κατασκευάζονται ειδικοί ξύλινοι πύργοι παρατήρησης οι οποίοι αποτελούν και την 

χαρακτηριστική εικόνα των νταλιανιών. Στην περιοχή μας υπάρχει το «νταλιάνι» του «Κάβου Λασκάρας» το 

οποίο είναι μισθωμένο για 5 έτη σε αλ. συνεταιρισμό ενώ το νταλιάνι της θέσης «Λάκκοι» ήταν μισθωμένο σε 

ιδιώτη αλιέα και η μίσθωσή του έληξε στις 29-02-2020. Η υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη 

νέα μίσθωση του νταλιανιού της θέσης «Λάκκοι». Για την συγκεκριμένη θέση έχει συνταχθεί έκθεση 

αξιολόγησης όπως προβλέπεται από το ν.4492/2017 η οποία έχει εγκριθεί από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας της Π.Η. καθώς και ετήσιες εκθέσεις ελέγχου για τις αλ. περιόδους 2017-2018 & 2018-

2019 της Επιτροπής Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων ΠΕ Πρέβεζας (ΑΔΑ: 9ΩΘΒ7Λ9-Δ6Ν & 

Ψ10Β7Λ9-Ψ17 αντίστοιχα). Επίσης έκθεση αξιολόγησης έχει συνταχθεί και για τις λιμνοθάλασσες της ΠΕ 

Πρέβεζας στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία και για την χρήση των νταλιανιών. Τα στοιχεία αυτών των 

προαναφερόμενων εκθέσεων ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη της επισυναπτόμενης διακήρυξης.      

Επισυνάπτουμε χάρτη προσδιορισμού της θέσης του νταλιανιού των Λάκκων καθώς και απόσπασμα χάρτη 

από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο οποίο φαίνεται ενδεικτικά η θέση προς εκμίσθωση. Η υπηρεσία 

μας έχει ζητήσει τις σύμφωνες γνώμες των συναρμόδιων φορέων ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία 

εκμίσθωσης. 

Συνέχεια των παραπάνω και με δεδομένο ότι: 

Α. Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας έχει εκφράσει θετική γνώμη για την εγκατάσταση 

του αλιευτικού εργαλείου «νταλιάνι» στη θέση «Λάκκοι» (Αρ. Πρ.: 151/29-01-2020 και ΑΔΑ: 6ΚΒ746Μ9Β4-

ΜΜ3),  

Β. H Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας έχει εκφράσει τη μη αντίρρηση της για τη μίσθωση του παραπάνω 

αναφερόμενου χώρου για την εγκατάσταση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού») (Αρ. Πρ.: 8599 

ΑΠΑ 2020/06-02-20), και έχει ορίσει εκπροσώπους (τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή του) για τη 

σύσταση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σε περίπτωση που αυτή απαιτηθεί,    

η  υπηρεσία μας εισηγείται την διακήρυξη για τη μίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Αμβρακικού 

κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιανιού»).  

Η διακήρυξη μίσθωσης στηρίζεται στους παρακάτω νόμους και διατάξεις: 

1. το Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των 

ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι ενοικιάσεων». 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/1992)  «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) «Διακίνηση και 

εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».  

3. την 393155/22-9-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας 

και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-09-

1992) 

Βάσει των παραπάνω ισχύουν: 
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α) η διάρκεια της μίσθωσης είναι 5 έτη,  

β) Αντικείμενο της επιτροπής διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι κατάρτιση των λιστών των 

ενδιαφερομένων για κάθε μία από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4492/2017 

(ΦΕΚ Α’ 156/2017) και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας σε περίπτωση που αυτή απαιτηθεί. 

Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που κατά την διαδικασία της μίσθωσης ενδιαφερθούν 

περισσότεροι τους ενός συνεταιρισμοί ή στην περίπτωση που η θέση δεν μισθωθεί τελικά σε αλιευτικό 

συνεταιρισμό αλλά σε ιδιώτη. Η μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, εξετάζεται μετά την εξάντληση της 

δυνατότητας μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί δημοπρασία η 

επιτροπή θα υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικό πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με 

το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που στη διαδικασία παρουσιαστεί μόνο ένας 

συνεταιρισμός, ή μόνο ένας συνεταιρισμός έχει πλήρη δικαιολογητικά, τότε η μίσθωση θα γίνει με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί από το ν. 4492/2017. Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης το έργο της επιτροπής 

περιορίζεται στην κατάρτιση των λιστών και στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας ανάθεσης.   

Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται σύμφωνα με το ν. 

4646/2019 σε ποσοστό 5% της αξίας των αλιευμάτων του μισθίου περιλαμβανομένου και του αυγοτάραχου. 

Αυτό το μίσθωμα (της απευθείας ανάθεσης σε αλ. συνεταιρισμό) δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 255,00€ 

δηλ. του 5% της ελάχιστης αξίας αλιευμάτων όπως αυτή έχει προκύψει από την προαναφερόμενη εγκεκριμένη 

έκθεση αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής πλειοδοτικής διαδικασίας ως τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ορίζεται το ποσό 

των 510,00€. Το ελάχιστο αποδεκτό προσφερθέν ποσό ως  μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού 

των 510,00€.  

Για την 5ετή μίσθωση θα συναφθεί με τον επιλεχθέντα μισθωτή σύμβαση στην οποία θα περιγράφονται οι 

όροι λειτουργίας της αλιευτικής θέσης.   …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Τμήμα 
Αλιείας της Π.Ε. Πρέβεζας, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης 
«Λάκκοι» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού 
εργαλείου («νταλιάνι»), βάσει και της με αριθμ. πρωτ. 151/29-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΒ746Μ9Β4-
ΜΜ3) θετικής γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας και της με αριθμ. 
πρωτ. 8599 ΑΠΑ 2020/06-02-2020 γνώμης της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για την διενέργεια της ως άνω πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την 
εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας που βρίσκεται 
επί της ηπειρωτικής ακτής, για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιάνι») 
τύπου Σταφνοκαρίου με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση και τη στήριξη της αλιευτικής 
παράδοσης, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. 3829/02-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζει από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 
2025, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των € 510,00 και τα όρια της προστατευτικής ζώνης 
για την αλιευτική θέση, ενδεικτικά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο στη διακήρυξη, χάρτη 
προσδιορισμού της θέσης του νταλιανιού των Λάκκων, καθώς και στο απόσπασμα χάρτη από 
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων 
Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για τα έτη 2020-2021, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών διακηρύξεων, 
αποτελούμενη από: έναν (1) εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, ως Πρόεδρο, 
με τον αναπληρωτή του, όπως ορίσθηκαν με το με σχετικό, αριθ. πρωτ. 8599 ΑΠΑ 2020/06-02-
2020 έγγραφο της Υπηρεσίας και Β) από δύο (2) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
κλήρωση, βάσει του από 13-03-2020 Πρακτικού που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και  
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Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΚΥΡΛΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, προϊστάμενος της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών, του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 

2. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του Αθανασίου, μόνιμη 
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας, με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων 

3. ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ανδρέα, μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Βιολόγων-
Ιχθυολόγων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του 
Πλάτωνα, μόνιμη υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας, με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Ιχθυολόγων 

 Αντικείμενο της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών είναι η κατάρτιση των λιστών των 
ενδιαφερομένων για κάθε μία από τις περιπτώσεις α’ και β’, της παραγράφου 2, του άρθρου 10, 
του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/2017) και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας στις 
περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 7/18-03-1940 (Α΄94) και 
της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Δημοπρασίες πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που 
για τις μισθώσεις ενδιαφέρονται περισσότεροι τους ενός συνεταιρισμοί ή στις περιπτώσεις που 
τα ιχθυοτρόφα ύδατα δεν μισθώνονται τελικά σε αλιευτικό συνεταιρισμό αλλά σε ιδιώτη. Η 
μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, εξετάζεται μετά την εξάντληση της δυνατότητας μίσθωσης 
σε αλιευτικό συνεταιρισμό. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δημοπρασίες η επιτροπή 
υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, το εκάστοτε πρακτικό με 
αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις που 
κατά τη διαδικασία μίσθωσης παρουσιάζεται μόνο ένας συνεταιρισμός με πλήρη δικαιολογητικά, 
τότε η μίσθωση γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50, του 
Ν.Δ. 420/1970 (Α’ 27) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/2017). 
Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης το έργο της επιτροπής περιορίζεται στην κατάρτιση των 
λιστών και στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας ανάθεσης.  

 Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και λήγει την 31-12-2021. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
 

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 

π.μ., στο γραφείο του Προϊστάμενου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας διενεργήθηκαν δημόσιες κληρώσεις για την επιλογή 

μελών που συγκροτούν την «Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την 

εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων 

υδάτων της ΠΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 

4492/2017».  

Αντικείμενο της επιτροπής είναι κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων για 

κάθε μία από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 

4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/2017) και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας σε 

περίπτωση που αυτή απαιτηθεί. Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που 

κατά την διαδικασία της μίσθωσης ενδιαφερθούν περισσότεροι τους ενός 

συνεταιρισμοί ή στην περίπτωση που η θέση δεν μισθωθεί τελικά σε αλιευτικό 

συνεταιρισμό αλλά σε ιδιώτη. Η μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, εξετάζεται μετά 

την εξάντληση της δυνατότητας μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθεί δημοπρασία η επιτροπή θα υποβάλλει στον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου σχετικό πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το συμφέρον ή όχι του 

αποτελέσματος. Σε περίπτωση που στη διαδικασία παρουσιαστεί μόνο ένας 

συνεταιρισμός, ή μόνο ένας συνεταιρισμός έχει πλήρη δικαιολογητικά, τότε η μίσθωση 

θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.δ. 

420/1970 (Α’ 27) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το ν. 4492/2017. Στην περίπτωση 

της απευθείας ανάθεσης το έργο της επιτροπής περιορίζεται στην κατάρτιση των 

λιστών και στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας ανάθεσης.   

Η διαδικασία των κληρώσεων διεξήχθη από τον Αυγέρη Ιωάννη, Προϊστάμενο της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας, παρουσία της  

Κουμπούλη Αικατερίνης υπαλλήλου της ιδίας Δ/νσης.  

Στη διαδικασία παρευρέθη η Κέντρου Αγαθή, Προϊστάμενη του Τμήματος Αλιείας 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πρέβεζας, η οποία από τις 

κληρωτίδες, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι Γεωπόνοι (κληρωτίδα Α) και όλοι οι 

υπάλληλοι ΤΕ5 & ΠΕ4 (κληρωτίδα Β) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
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Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ανέδειξε με αντίστοιχες κληρώσεις τα ονόματα των 

παρακάτω υπαλλήλων οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιτροπή ως εξής: 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος 

με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ 

Γεωπόνων  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ 

του Αθανασίου, μόνιμη 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ του 

κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  

2 
ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του 

Ανδρέα, μόνιμος υπάλληλος με 

βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ 

Βιολόγων-Ιχθυολόγων 

ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του 

Πλάτωνα, μόνιμη υπάλληλος με 

βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ 

Ιχθυολόγων 

 

 

Η επιτροπή αυτή σύμφωνα με την 505/75289/10-04-19 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ 

(ΑΔΑ:78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3) έχει θητεία 2 έτη και πρόεδρος της ορίζεται ο προϊστάμενος 

της Κτηματικής Υπηρεσίας.  

 

 

ΠΡΈΒΕΖΑ 13-03-2020 

Οι διενεργήσαντες τις κληρώσεις 

 

Αυγέρης Ιωάννης               Κέντρου Αγαθή           Κουμπούλη Αικατερίνη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/520/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή 
Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3875/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 787/03-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. λήγει στις 09-04-2020. 

7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

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

8.  ΕΙΔΙΚΑ 

Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας 

περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα για την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε., την μη δυνατή αγορά υλικών λόγω 

κλεισίματος καταστημάτων υλικών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου. 

Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: 

Δεδομένου ότι τα καταστήματα πώλησης οικοδομικών υλικών είναι εκτός λειτουργίας από 18-03-2020 μέχρι 

11-04-2020 σύμφωνα με τις  υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13.3.2020 (Φ.Ε.Κ.855/τ.Β/13-03-2020) και 

Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 (Φ.Ε.Κ.1081/τ.Β/28-03-2020) ΚΥΑ και επομένως είναι αδύνατη η προμήθεια 

των οικοδομικών υλικών για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου από τον ανάδοχο, ενώ υπολείπεται η 

ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κ.λ.π.) 

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

υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι 30-06-2020 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 «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και 
Ελευθερίου Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-
2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/521/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 
οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ 
Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 23/1793/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 
αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα 
στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € 
με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10477/16-07-2019 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 162063/14803/17-
12-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν 
την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 5/292/18-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 13-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και 
κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών 
από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- 
Μάρτιος 2018», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 53,00% και συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α. 24.637,09 €. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3490/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.788/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 03-04-2020 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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με 
ποσοστό έκπτωσης 53,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 24.637,09 €. 

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

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και 
κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις 
θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 
2018», 

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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με 
ποσοστό έκπτωσης 53,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 24.637,09 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 30-01-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από 
πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 
που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018», 
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 
53,00% και συνολικό ποσό 24.637,09 € προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 13-02-2020 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/292/18-02-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 03-04-2020 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 «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 
ΦΑΗΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
24.637,09 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από 
τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 
2018». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ2 
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Ο.Φ:  
 "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΦΑΗΣ",   
του έργου:  

 "Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα 
στην ΤΚ Πλατανούσας- όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων",  
    προϋπολογισμού 65.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

  

Oι υπογράφοντες: 

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως πρόεδρος. 
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ στην ΔΤΕ ΠΕI/ΠΗ ως μέλος. 
 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την αριθ. 1/63/10-

01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του από 24/01/2020 (αρ.πρωτ.: 

10984/1037) Πρακτικού κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 23/1793/19-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 

εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου. 

2. Την με αριθ. 5/292/18.02.2020 (ΑΔΑ Ω29Ο7Λ9-ΝΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο Ο.Φ.''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΦΑΗΣ''. 

3. Την κοινοποίηση της ανωτέρω (2) απόφασης της Ο.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 27.02.2020 8:34 πμ.   

4. Το από 06.03.2020 e-mail της ΔΤΕ/ΠΕΙ Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

5. Το με αριθ. 39763/3490/13-3-2020 έγγραφο με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά.  

συγκεντρωθήκαμε την 03-04-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι/Περιφέρειας 

Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για 

την κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών μονογράφει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 

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

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα 
''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΦΑΗΣ''. 

  

                               

                          

 

  

Ιωάννινα    03-04-2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

  

Κωνσταντίνος Γκεσούλης Ιωάννης Μάμαλης 

  

 Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/522/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση σύμβασης ανατιθέμενης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρα 20 και 117 του Ν. 4412/2016), με 
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 53.667,20 με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 8/467/24-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς 
και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας, 
καθώς και έγκρισης υλοποίησης του ανωτέρω έργου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων 
στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας, συνολικού 
προϋπολογισμού 53.667,20 € με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 07-05-2020 έως 31-12-2020 με 
δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (μέχρι 31-03-2021), με διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα», 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1498/03-04-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 789/03-04-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.). 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή 
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος, το οποίο θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση 
της Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ανατιθέμενης κατ’ 
αποκλειστικότητα (άρθρα 20 και 117 του Ν. 4412/2016), με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 
γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 53.667,20 με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/523/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες στην 
περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», αναδόχου 
εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3309/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 791/06-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 3. Προθεσμίες: 

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 12-04-2020. 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Αρχική χρηματοδότηση 64.000,00 € σύμφωνα  με την  αριθμ. πρωτ.: με αρ. 61045/2036/24-04-2019 απόφαση 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 64.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 με τίτλο :  « Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 

που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017- Μάρτιος 2018 », για εργασίες του 

θέματος.   Σ υ ν ο λ ι κ ή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  σ ε  € :   6 4 . 0 0 0 , 0 0   € .   

4. Ανακεφαλαιωτικοί   Πίνακες : Με την αρίθμ. οικ.: 43942/3933/03-04-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.  

εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ( σε ισοζύγιο), χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειμένου.  

5. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε μέχρι σήμερα  ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού): 

 Εργασίες  οδοστρωσίας και ασφαλτικές   100 % 

6. Τεχνικό Αντικείμενο που υπολείπεται να εκτελεστεί (ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού): 

 Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές       0 % 

Β’ : Ε Ι Δ Ι Κ Α  

Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην από 10-03-2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας 

παράτασης : Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και υπολείπεται η υποβολή και ο έλεγχος των επιμετρήσεων για 

το ‘κλείσιμο’ του φακέλου. 

Απόψεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας : Η 

Υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράταση περαίωσης του έργου όπως αιτείται ο ανάδοχος με τους 

λόγους που  επικαλείται με την από 10-03-2020 αίτησή του, ενώ μαζί με αυτή υπέβαλε και την από  10-03-

2020 υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε  άλλη απαίτηση (από 

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου) εκτός από τη  νόμιμη αναθεώρηση.  

Πράγματι, οι εργασίες έχουν περαιωθεί και υπολείπεται η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο και ο 

έλεγχός τους από την Υπηρεσία, προκείμενου να ‘κλείσει’ και ο φάκελος του έργου.    

Γ’ :  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Β’ της παρούσας, εισηγούμαστε την έγκριση 

παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30/06/2020 με αναθεώρηση. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες στην περιοχή της Πλαταριάς 
και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 
30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/524/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη Άρτας και διευθέτηση υδάτων», 
αναδόχου Δημητρίου Φούκα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3086/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 792/06-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 3. Προθεσμίες: 

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 07-04-2020. 

Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας : Αρχική χρηματοδότηση 124.000,00 € σύμφωνα  με την  αριθμ. πρωτ.: 

με αρ. 146375/4733/17-10-2018  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 124.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2017ΕΠ53000002 με τίτλο :  

« Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για εργασίες του 

θέματος. Σ υ ν ο λ ι κ ή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  σ ε  € :   1 2 4 . 0 0 0 , 0 0   € .   

4. Ανακεφαλαιωτικοί   Πίνακες : 

Εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ( τακτοποιητικού – σε ισοζύγιο).  

5. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε μέχρι σήμερα  ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού):  Εργασίες  σκυροδέτησης – τεχνικά έργα.  95 % 

6. Τεχνικό Αντικείμενο που υπολείπεται να εκτελεστεί (ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού):  Εργασίες σκυροδέτησης – τεχνικά έργα.  5 % 

Β’ : Ε Ι Δ Ι Κ Α 

Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην από 05-03-2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας 

παράτασης : 

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους, εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. ( τακτοποιητικού 

– σε ισοζύγιο) με την τακτοποίηση των τελικών ποσοτήτων και υπολείπεται η υποβολή και ο έλεγχος των 

επιμετρήσεων για το ‘κλείσιμο’ του φακέλου. 

Γ. Απόψεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας : 

Η Υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράταση περαίωσης του έργου όπως αιτείται ο ανάδοχος με τους 

λόγους που  επικαλείται με την από 05-03-2020 αίτησή του, ενώ μαζί με αυτή υπέβαλε και την από  05-03-

2020 υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε  άλλη απαίτηση (από 

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου) εκτός από τη  νόμιμη αναθεώρηση. 

Πράγματι, οι εργασίες έχουν  σχεδόν περαιωθεί ( υπολείπεται το 5% αυτών που θα ολοκληρωθεί με την 

έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.) και εκκρεμεί η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο και ο έλεγχός τους από 

την Υπηρεσία, προκείμενου για τον οικονομικό και διοικητικό ‘κλείσιμο΄ του φακέλου του έργου.  

Επιπλέον, επειδή η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω των έκτακτων μέτρων 

που έχουν ληφθεί κατά της διασποράς του COVID – 19 (ΦΕΚ Β’ 870/16-03-2020) εισηγούμαστε την έγκριση 

παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30/06/2020 με αναθεώρηση.  

Γ’ :  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Β’ της παρούσας, εισηγούμαστε την έγκριση 

παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30/06/2020 με αναθεώρηση. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη Άρτας και διευθέτηση υδάτων», αναδόχου Δημητρίου 
Φούκα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/525/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ 
όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. 

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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην 
περιοχή του Λούρου», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 23-06-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2964/03-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 793/06-04-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. γ) Η σύμβαση υπεγράφη την 31-10-2019. 

3. Προθεσμίες: Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 23-03-2020. 

 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας Αρχική χρηματοδότηση 74.000,00 € σύμφωνα  με την  αριθμ. πρωτ.: 

26387/815/28-02-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 

74.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 830 με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 με τίτλο :  « Έργα 

αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 

2017- Μάρτιος 2018 », για εργασίες του θέματος.   Συνολική χρηματοδότηση σε €:  74.000,00  €.  

4. Ανακεφαλαιωτικοί   Πίνακες : Δε συντάχθηκε.  

5. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε μέχρι σήμερα  ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού): Εργασίες  οδοστρωσίας και ασφαλτικές  50 % 

6. Τεχνικό Αντικείμενο που υπολείπεται να εκτελεστεί (ως ποσοστά του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ή του 

συμφωνητικού): Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές  50 % 

Β’ : Ε Ι Δ Ι Κ Α 

Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην από 10-03-2020 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας 

παράτασης : 

Η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω βροχοπτώσεων και η υποβολή και ο έλεγχος των επιμετρήσεων 

για το ‘κλείσιμο’ του φακέλου. 

Απόψεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας : 

Η Υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράταση περαίωσης του έργου όπως αιτείται ο ανάδοχος με τους 

λόγους που  επικαλείται με την από 03-03-2020 αίτησή του, ενώ μαζί με αυτή υπέβαλε και την από  03-03-

2020 υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε  άλλη απαίτηση (από 

την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου) εκτός από τη  νόμιμη αναθεώρηση. 

Πράγματι, οι τελευταίες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών. Υπολείπεται επίσης 

και η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο και ο έλεγχός τους από την Υπηρεσία, προκείμενου να 

‘κλείσει’  ο φάκελος του έργου.   

Γ’ :  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. Β’ της παρούσας, εισηγούμαστε την έγκριση 

παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 23/06/2020 με αναθεώρηση.. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Λούρου», 
αναδόχου εταιρείας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 23-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 9/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 9/527/06-04-2020 

Στα Ιωάννινα, στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), η 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. 43731/776/03-04-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος. 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διαφημιστική εκστρατεία προβολής των 
τοπικών προϊόντων της Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
420/06-04-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 796/06-04-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική παραγωγή της Ηπείρου εξαιτίας των μέτρων που έχουν 

ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Περιφέρεια Ηπείρου 

κρίνει απαραίτητη ενόψει του Πάσχα την διαφημιστική εκστρατεία στα τοπικά ΜΜΕ των ηπειρωτικών 

προϊόντων.  Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει την προβολή τηλεοπτικών σποτ στα τηλεοπτικά κανάλια της 

Ηπείρου και την καταχώρηση στις εφημερίδες της Ηπείρου.  

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 24.800,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2017 – 2019», Υποέργο «Πασχαλινή διαφημιστική εκστρατεία προβολής των τοπικών προϊόντων της 

Ηπείρου» ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017 – 2019», για διαφημιστική εκστρατεία στα τοπικά ΜΜΕ, προβολής 
των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, ενόψει του Πάσχα, η οποία θα περιλαμβάνει την προβολή 
τηλεοπτικών σποτ στα τηλεοπτικά κανάλια της Ηπείρου και την καταχώρηση στις εφημερίδες 
της Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω56Β7Λ9-7ΞΦ
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