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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 17/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) 
Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και 
αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 
5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  
6. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακός Σύμβουλος κα Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, δεν μετέχει 
ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή, κατόπιν της εκλογής της ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την αριθμ. 8/21/16-05-2021 απόφασή του, και της 
αριθμ. πρωτ. 63933/540/2021 παραίτησής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως 
εξής: 

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς 
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του Πρακτικού VΙ/27-05-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς 
κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση του από 24-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής 
οδού Μπαλντούμα - Κράψη», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

6. Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση 
– διακοπή οδού», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

7. Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως 
τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

8. Έγκριση του από 07-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – Πέρδικα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου 
παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 15.252.000,00 με ΦΠΑ. 

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – 
αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 6.828.000,00 με ΦΠΑ. 

11. 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 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», προϋπολογισμού € 
10.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού € 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς 
και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι 
Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-
2021. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», 
αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
μέχρι την 31-12-2021. 

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου 
και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 
λυόμενου κοντέινερ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας του  COVID-19», προϋπολογισμού 43.400,00 € με ΦΠΑ, 
ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ για την αντιμετώπιση 
υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς» προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, 
ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας, για 
την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
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Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

20. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη μελετών 
των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

21. Έγκριση 2ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και 
συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων από το Δ.Δ. Άρδοσης έως 
και το Δ.Δ. Μπεστιάς (παροχή υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων και τοίχων αντιστήριξης επί του 
οδικού  δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Μπαλντούμας και έως την Κράψη». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση 
Γωνιά (προμήθεια υλικών)». 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», 
αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-08-2021. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος 
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-09-2021. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021 
(έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εκπομπή της ΕΤ3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (β κύκλος). 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών 
αξιωματούχων και δημοσιογράφων. 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση FAM TRIP επιχειρηματιών 
από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις 
ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2021, της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) πλήρους ηλεκτρονικού 
μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τις ανάγκες εναέριας υποστήριξης και το 
συντονισμό επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού 
έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – 
Αυγούστου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων 
στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016. 
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35. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου 
Ζαγορίου». 

37. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 
2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. 

38. Έγκριση του Πρακτικού 5ο/04-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω 
των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, 
εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με 
Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534) και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα 
εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας 
μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021. 

41. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

42. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 75435/5717/31-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής για την πληρωμή δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο Ελληνικό 
Κτηματολόγιο». 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτων Αγίου Σπυρίδωνα και στροβίλου 
αντλητικού συγκροτήματος του ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ». 

44. Έγκριση του από 03-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 
30.000,00 με ΦΠΑ. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό-άρση προσχώσεων ρέματος από την 
περιοχή Παντάνασσας έως Καμπή». 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Π.Ε. Άρτας. 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των 
ιχθυοτροφείων Άγριλλος και Τσουκαλιό της Π.Ε. Άρτας. 

48. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) της 
Π.Ε. Άρτας. 

49. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 
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51. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  
αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 
1.800 c.m3,  για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

52. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1937/31-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας». 

53. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και των όρων αυτής για τη 
μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 
Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 
-2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 
5029822 και ακύρωση της σχετικής αριθμ. 33/2193/11-12-2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση με τη ΔΕΔΔΗΕ του υποέργου 
«Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας ετών 2018-2019» του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (πκ 2013ΕΠ03000013)». 

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηματικού ποσού λόγω μη ολοκλήρωσης μεταβίβασης δίκυκλου οχήματος. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή επαληθευτή για την διενέργεια 
πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PROENERGY Promoting Energy 
Efficiency in Public Buildings of the Balcan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του  
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balcan - Mediterranean  2014-2020» 
(Κωδικός MIS: 5049242). 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού 
σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of 
the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

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

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νεοχωρίου και Πετροβίτσας Δήμου 
Σουλίου προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)». 

61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση 
βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 
Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ. 

62. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης 
και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
130.000,00 € με ΦΠΑ. 
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63. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ. 

64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου 
Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 24-09-2021. 

65. Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπανών  και  διάθεσης  πιστώσεων για την εφαρμογή του 
προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα έτη 2017, 2018 (κατανομή για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και για τα έτη 
2019 και 2020 (κατανομή για τις υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων) για 
την Π.Ε. Πρέβεζας. 

66. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/75/02-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε 
κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας». 

67. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 15-06-2021, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

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 οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – όρια Νομού» 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και 
σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ  
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-09-2021. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Δεματίου Ζαγορίου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου - Ανθοχωρίου Μετσόβου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ 
Λοφίσκου» αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την υποθεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης στην επαρχιακή 
οδό Τύρια-Κάτω Ζωτικό». 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

8. Έγκριση του από 08-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», 
προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ I.T.P 
(International Tennis Federation)». 
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10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «39ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας». 

11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81427/3852/08-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας 
μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά, 
καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων 
δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας.». 

12. 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. 

13. Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει 
ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ και αποστολή στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της 
σύμφωνης γνώμης της. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 
2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου 
και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου πρώην 
ΠΕΔΥ για την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 
€ με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 27-05-2021 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/877/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3766/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
1230/28-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται 
την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2021 όπως 
αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο (με τις επί 
μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, 
Θεσπρωτίας και Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…      Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

   Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου : 

για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.: 46736/23-7-2020 (ΦΕΚ 3114Β΄/28-7-2020)  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2021», 

2. Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ, 

3. To Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

5. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας 

και Πρέβεζας 

Εισηγούμεθα  την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. Έτους 2021,  

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

144.943.453,71 0,00 10.144.200,00 10.150.000,00 144.937.653,71 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

197.149.460,54 94.000,00 10.331.900,00 10.431.700,00 197.143.660,54 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής: 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:    144.937.653,71 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:    197.143.660,54 

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:      52.206.006,83          

 

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020, μεταφερόμενο στην 

χρήση του οικ. έτους  2021…». 
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7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου 
της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, 
όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης) και Κιτσανού Μαργαρίτα, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας 
ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Καταρτίζει το σχέδιο της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021, ως η αριθμ. πρωτ. 3766/27-05-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), με τον 
επισυναπτόμενο σ’ αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και  

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Τοποθετούμαστε 

αρνητικά, παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε κατά περίπτωση σε αναγκαίες τροποποιήσεις του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας, όπως για την παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και  θα 

τοποθετηθούμε αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/878/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού 
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», 
προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 15/1112/09-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

6. Την με αρ. 63788/2109/03-05-2019 (ορθή επανάληψη στις 05-10-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 526.000,00 € σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», για το υποέργο «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας». 

7. Την αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 500.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Συγκοινωνιακά, για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση 
προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας». 

8. Την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΡ7Λ9-ΕΜ8) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 25/1718/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 
1.026.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12875/05-10-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
137608/12867/05-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 526.000,00 
€ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», για την κατασκευή του έργου, ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού € 
500.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 από πόρους του 
Ν.Π.Δ.Δ. τ. Συγκοινωνιακά, σύμφωνα με την αριθμ. 3/177/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 522 και αρ. πρωτ. 11786/933/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΔΡ7Λ9-ΕΜ8) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 510 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθμ. 4/189/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 
02-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 
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11. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Την με α/α 484 και αρ. πρωτ. 6064/525/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ667Λ9-Ξ87) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 478 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την αριθμ. 9/421/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 05-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 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. 102698 για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 500.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» (για ποσό € 526.000,00 με 
ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 506.925,44 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 38,74%. 

14. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8386/01-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1266/01-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 25-05-2021 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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 38,74%. 

15. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 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. 102698 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη 
διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 500.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» (για ποσό € 526.000,00 με ΦΠΑ), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο,  

η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, οικονομικός 
φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναδείχθηκε βάσει του από 05-03-2021 
Πρακτικού της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/421/22-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρχικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι στο Πρακτικό 1, κατά την ανάλυση της οικονομικής 
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το ποσό 
αναθεώρησης που αναγράφεται είναι εκ παραδρομής 49,59 € αντί του ορθού 30,38 € μετά τη μέση 
τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου και ως εκ τούτου το συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
διορθώνεται σε 506.906,23 € χωρίς ΦΠΑ. 

Στη συνέχεια, 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 
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στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 506.906,23 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,74%. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 102698, που διενεργήθηκε στις 05-03-2021, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 
1.026.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 9771.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (για ποσό € 500.000,00 
με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» 
(για ποσό € 526.000,00 με ΦΠΑ), 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 38,74% βάσει του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/421/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με ποσό 
προσφοράς 506.906,23 € χωρίς Φ.Π.Α. όπως αυτό διορθώθηκε στο ορθό – κατόπιν της εκ 
παραδρομής αναγραφής του ποσού της αναθεώρησης ως 49,59 € αντί του ορθού 30,38 € – βάσει 
του ανωτέρω, από 25-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και 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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των 506.906,23 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α.2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» και των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 
σύμφωνα με την με α/α 484 και αρ. πρωτ. 6064/525/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ667Λ9-Ξ87) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 478 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν   

Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  

 

Του δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στη διασταύρωση προς 

Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», εκτιμώμενης αξίας 1.026.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδήμας Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών, Πρόεδρος 

2. Λάμπρου Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών στο Δήμο Πωγωνίου, 

Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Χιουρέας Γεώργιος, ΠΕ Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  Αναπληρωματικό Μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με την 

αριθ. 4/189/10-02-2021 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδριάσαμε 

προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου.  

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.  

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη: 

1)τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, 

2)την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 10808/1223/28-01-2021 Διακήρυξη η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ: 102698/2021 και ΑΔΑΜ: 21PROC008061560 2021-01-28, 

3)το από 05-03-202 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4)την υπ’ αριθ. 9/421/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και  κηρύχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος του έργου: «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: 

«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

5)το υπ’ αριθ. πρωτοκ. 48439/5496/12-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία: «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, δικαιολογητικά 

κατακύρωσης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 

6)τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ηλεκτρονικά μέσω του πεδίου της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 14/04/2021 (09:46:14) 

και εντύπως στην Αναθέτουσα Αρχή με αριθμό πρωτοκόλλου: 50486/5731/14-04-2021, 

Αρχικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι στο Πρακτικό 1, κατά την ανάλυση της οικονομικής 

προσφοράς του προσωρινού αναδόχου  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το ποσό αναθεώρησης 

που αναγράφεται είναι εκ παραδρομής 49,59€ αντί του ορθού 30,38€ μετά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση 

του αναδόχου και ως εκ τούτου το συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. διορθώνεται σε 506.906,23€.   

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και των δηλωθέντων 

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε με την προσφορά του 

ανωτέρω οικονομικού φορέα.  

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης 

του έργου: «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση 

προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό προσφοράς 506.906,23€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση (38,74%). 

 

 

Ιωάννινα 25-05-2021 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

 

Παπαδήμας Αλέξανδρος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

1. Λάμπρου Ελευθέριος 

Μηχανικός Μεταλλείων ΠΕ 

  

 

 

 

2. Χιουρέας Γεώργιος 

ΠΕ Γεωπονίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/879/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού VΙ/27-05-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών 
κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την με αρ. 115863/3785/31-08-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 139.100,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου» με υποέργο «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών».  

6. Την αριθμ. 23/1529/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 11469/09-09-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 116044/10975/07-09-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 25/1722/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 30-09-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά Ι/23-10-2020 και ΙΙ/09-11-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου» και σύμφωνα με τα οποία, μετά τη διενεργηθείσα κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 
και «ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 55,10%. 

9. Την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙΙ/21-01-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 30/1959/19-11-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 
ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβλήθηκαν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζουν η παρ. 4.2 της οικείας διακήρυξης και η πρόσκληση 
της αναθέτουσας αρχής, και συγκεκριμένα, τόσο η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όσο και η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή, 
πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα και  

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που υπέβαλε ισότιμη οικονομική προσφορά, ήτοι ποσό 
50.372,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,10% και  
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Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «Ι. 
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». 

10. Την αριθμ. 8/395/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό IV/03-03-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 3/135/28-01-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», επειδή τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας που υπέβαλε, καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, αλλά δεν 
καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής και  

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. 
ΑΤΕ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, ήτοι ποσό προσφοράς 53.845,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% 
και  

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

11. Την αριθμ. 12/609/19-04-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό V/13-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο: 

Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 8/395/09-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ», επειδή 
διαπιστώθηκε ότι: α) από τα δικαιολογητικά της ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών της 
εταιρείας, που υποβλήθηκαν, το ένα καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, το άλλο 
όμως δεν καταλαμβάνει τον χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ίδιου νόμου και την πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής και β) στον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου, διαπιστώθηκε ότι δεν 
υποβλήθηκε το Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 23.8 της οικείας διακήρυξης. 

Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΓΟΣ», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, ήτοι ποσό προσφοράς 57.103,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,10% 
και  

Γ. Διαβιβάστηκε η απόφαση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 72 του Ν. 4412/2016 
για το θέμα της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), της εγγύησης 
συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα «ΒΛΑΧΑΣ 
Π.-Σ. ΑΤΕ». 

12. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7428/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1243/31-05-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, το 6ο Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή 
Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των 
οικονομικών φορέων «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ», «ALMOTEK I.K.E.» και «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», λόγω 
μη παράτασης της ισχύος των προσφορών τους και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, οικονομικής 
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προσφοράς: «MA.I.CON.» με ποσό προσφοράς 63.726,18 €, χωρίς Φ.Π.Α., και μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 43,19%.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό VΙ/27-05-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 92770 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους 
εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου»,   

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής  

Και επειδή: 

Α. Ο αναδειχθείς με την αριθμ. 12/609/19-04-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινός 
ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ», δεν δέχτηκε να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς του, επομένως αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης. 

Β. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ALMOTEK I.K.E.», δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση 
παράτασης της προσφοράς του, επομένως αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης. 

Γ. Ο οικονομικός φορέας «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», υπέβαλε έγγραφο δήλωσης παράτασης της 
προσφοράς του κι όχι υπεύθυνη δήλωση όπως ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. 62509/7048/11-05-2021 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., συνεπώς αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης. 

Δ. Οι οικονομικοί φορείς «MA.I.CON.» και «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ», υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις 
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις παράτασης των προσφορών τους. 

 Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», 
προϋπολογισμού 139.100,00 € με ΦΠΑ, ο οικονομικός φορέας «MA.I.CON.», που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη -και σε ισχύ- πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι ποσό 
προσφοράς 63.726,18 €, χωρίς Φ.Π.Α., και μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,19%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  V Ι  
 

Ελέγχου εγγράφων και υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν στην παράταση ισχύος των προσφορών 
και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των προσφερόντων στον διαγωνισμό του έργου: 

«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών 
κατοικιών» εκτιμώμενης αξίας 112.177,42 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 

131839/12399/25-09-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
92770/2020, δημοσιεύθηκε νόμιμα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20PROC007391962 2020-09-29. 

Στις 27-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 
1. Πατσιά Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Δήμο Ζαγορίου, ως πρόεδρος 

2. Ζιώγας Ιωσήφ,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ως μέλος 
3. Μωυσίδης Ηρακλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον Δήμο Ιωαννιτών ως μέλος 

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

αριθ.25/1722/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 12/609/19-04-2021 (Α.Δ.Α.: Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό V/13-04-2021 της Ε.Δ. του ανοικτού 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθ. Συστήματος 92770. 

2. Την από 28/04/2021 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής 
απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.  

3. Το με αριθ. 55686/6321/11-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. με το οποίο 
κλήθηκε (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 11/05/2021) ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΑΓΟΣ», να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή να τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή. Με το ίδιο έγγραφο ζητήθηκε από 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς 
του και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του μέχρι και τις 31-07-2021. 

4. Το με αριθ. 62509/7048/11-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. με το οποίο 
ζητήθηκε η παράταση ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και των 

υπόλοιπων οικονομικών φορέων, που δεν αποκλείστηκαν οριστικά, ήτοι των προσφερόντων με 

τις επωνυμίες «ALMOTEK I.K.E.», «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», «MA.I.CON.» και «ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ», με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εντός δέκα ημερών.  

5. Το από 17-05-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΓΟΥ», μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή 

για την πρόθεσή του να μην παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του, που έληξε στις 
20-04-2021.  

6. Το από 20-05-2021 έγγραφο του προσφέροντα «ΑΥΓΕΡΗ ΛΑΖΑΡΟΥ», μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο δηλώνει ότι παρατείνει την προσφορά του μέχρι τις 
31-07-2021 κι ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του με αριθμό e-89638/15-10-2020 έχει ισχύ 

πέραν της 31-07-2021. 
7. Την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας με την επωνυμία «MA.I.CON.» ότι παρατείνει την ισχύ της 

οικονομικής προσφοράς καθώς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι και την 31-07-
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2021, την οποία υπέβαλε στις 21-05-2021 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ. 
8. Την από 20-05-2021 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα «ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» ότι 

παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του μέχρι και την 31-07-2021 κι ότι η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του με αριθμό e-89864/19-10-2020 έχει ισχύ πέραν της 31-07-2021.            

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχο των εγγράφων και υπεύθυνων δηλώσεων που υπέβαλαν ο προσωρινός 
ανάδοχος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ» και οι λοιποί προσφέροντες σχετικά με την παράταση ισχύος της 

προσφοράς τους και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους και διαπιστώσαμε τα παρακάτω: 
 

 Ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ», που δεν δέχτηκε να παρατείνει τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς του, αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 97 
του ν.4412/2016.  

 Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ALMOTEK I.K.E.», δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση 

παράτασης, επομένως αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», υπέβαλε έγγραφο δήλωσης παράτασης κι όχι 

υπεύθυνη δήλωση όπως ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. 62509/7048/11-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., συνεπώς αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης. 

 Οι οικονομικοί φορείς «MA.I.CON.» και «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ», υπέβαλαν 

εμπρόθεσμα τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις παράτασης. 
  

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται 

με τους οικονομικούς φορείς «MA.I.CON.» και «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 

«Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών 
κατοικιών» εκτιμώμενης αξίας  112.177,42 € (πλέον Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «MA.I.CON.» 

με ποσό προσφοράς 63.726,18   € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,19%. 
 

Το παρόν πρακτικό, θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λήψη 
απόφασης περί έγκρισης ή μη. 

 

27 Μαΐου 2021 
 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

 
Η Πρόεδρος                                         Τα μέλη 

 
 

 
Πατσιά Βασιλική     Ζιώγας Ιωσήφ       Μωυσίδης Ηρακλής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/880/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 24-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 11/548/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – 
Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 5186/06-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 45186/5182/06-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.022.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 696 και αρ. 
πρωτ. 19713/1800/12-02-2021 (ΑΔΑ: 90Γ47Λ9-ΒΟΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 711 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8261/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1244/31-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το από 24-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 24-05-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με προσφορά 40.322,59 € (προ Φ.Π.Α.) 
και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,00%. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 24-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2021 
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. 180232 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», 
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προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.022.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», με προσφορά 40.322,59 
€ (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,00%.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

 

Διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Ε. Ο. Άρτας - Καρδίτσας»- Προυπολογισμού :100.000,00€ 

(με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α Ν.4412/2016. 

 

 

Στα Ιωάννινα, στις 24 Μαίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΟΥ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως πρόεδρος 
2. ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ως μέλος 

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΔΑΣ, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος 

 

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

11/549/09-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών που υποβλήθηκαν. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφότου έχει παραλάβει ηλεκτρονικά 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, διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 

κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 180232. Από την Επιτροπή 

διαπιστώθηκε ότι: 

 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ΠΕΝΤΕ (5) φάκελοι προσφοράς  

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

«Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη, με τη χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών, σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» για κάθε διαγωνιζόμενο.   

 Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 

Έκπτωση 

(%) 

1 193563 
ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

Δ.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε 
40.322,59 50,00 

2 193449 Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 42.654,55 47,11 

3 193523 
Ι.ΚΑΛΛΙΑς & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε. Ε. 
45.967,74 43,00 

4 193504 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 53.901,17 33,16 

5 193557 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 54.838,71 32,00 

 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» (F1ECF08CD8E480F25A089897EDA8400B), όπως 

παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενοι.  

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

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

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 

και 98 του ν.4412/2016.  

Και οι πέντε (5) υποβληθείσες προσφορές του ΠΙΝΑΚΑ 1, υπέβαλλαν εγγυητικές επιστολές 

ηλεκτρονικής έκδοσης. Οι προσφορές αυτές ήταν οι εξής: (α) ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ με 

αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 193504, (β) Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ε. Ε.με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 193523, (γ) Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με αριθμό προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 193449 (δ) ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 193557 και ( ε) 

ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε με αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 193563 Οι 

πέντε (5) εγγυητικές επιστολές ηλεκτρονικής έκδοσης ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.  

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 2 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ (€) 

Έκπτωση 

(%) 

1 193563 
ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

Δ.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε 
40.322,59 50,00 

2 193449 Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 42.654,55 47,11 

3 193523 
Ι.ΚΑΛΛΙΑς & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε. Ε. 
45.967,74 43,00 

4 193504 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 53.901,17 33,16 

5 193557 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 54.838,71 32,00 

 

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

«Συντήρηση Ε. Ο. Άρτας - Καρδίτσας» προϋπολογισμού  

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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100.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

Δ.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 2, με προσφορά 

40.322,59 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,00%.  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή. 

 

Ιωάννινα 24 Μαίου 2021  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

Αμαλία Δόνου 

 

 

Βλάσιος Παπαδημητρίου 

  

 

Περικλής Βούρδας 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ-  

   (ΕΣΗΔΗΣ: F1ECF08CD8E480F25A089897EDA8400B) 

21/05/2021 

Σελίδα 1 

 

Α/Α Συστήματος: 180232 

Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ- 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 193563 ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

Δ.Τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

50,00 % 

2 193449 Λ ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 47,11 % 

3 193523 Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 

43,00 % 

4 193504 ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 33,16 % 

5 193557 ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32,00 % 

 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

F1ECF08CD8E480F25A089897EDA8400B 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/881/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10/535/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα 
σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 42152/4852/30-03-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 4853/30-03-2021 εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7696/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1254/01-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 65.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 19,00 %. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 31-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 27-04-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 45646/5223/16-04-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/535/31-03-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» β) «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» 
και γ) «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση 
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την 
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 65.322,58 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 19,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού 
Μπαλντούμα - Κράψη», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 65.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό 
έκπτωσης 19,00% και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 
65.322,58 χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 10/535/31-03-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα   

Η Γραμματέας 

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

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α, του 
Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού 
Μπαλντούμα – Κράψη», προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α..  
  

 
Στα Ιωάννινα, την 27-04-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Δόνου Αμαλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Ιωαννίνων, ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 41716/1649/30-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 10/535/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 
«Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού 
Μπαλντούμα – Κράψη». 

- Την υπ. αριθμ. 45646/5223/16-04-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

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

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές, 
ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 
κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.  
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή 
συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 
1). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 75.000,00€ 7,00% 

2 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 78.225,81€ 3,00% 

3 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72.580,65€ 10,00% 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 72.580,65€ 10,00% 

2ος ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 75.000,00€ 7,00% 

3ος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 78.225,81€ 3,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 

Η επιτροπή κατά την ίδια συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν 
ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές 
προσφορές. 
Με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής στάλθηκε η με αριθ. πρωτ. 56875/6435/28-04-
2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τους 
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οικονομικούς φορείς, για υποβολή βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, προκειμένου 
να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 
 

(β’ γύρος διαπραγμάτευσης) 
 

Στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης, προκειμένου να προβεί σε αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν, όπως 
ζητήθηκε με την αριθ. πρωτ. 56875/6435/28-04-2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τους οικονομικούς φορείς, για υποβολή βελτιωμένων 
οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διεξαχθεί β’ γύρος διαπραγμάτευσης. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 
παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε μία (1) προσφορά οικονομικών φορέων πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, στον 
έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των 
υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Ο οικονομικός φορέας  «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» βελτίωσε την 
προσφερόμενη έκπτωσή του από 10,00% σε 19,00%.  
Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 
πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 65.322,58€ 19,00% 

2ος ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 75.000,00€ 7,00% 

3ος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 78.225,81€ 3,00% 

 

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 60163/6747/11-05-2021 έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να υποβάλλει εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, 
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το 
αριθ. πρωτ. 68819/7696/20-05-2021 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  
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 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της 
επαρχιακής οδού Μπαλντούμα – Κράψη», προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., 
στον οικονομικό φορέα «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος είναι προσωρινός 
ανάδοχος με ποσό προσφοράς 65.322,58€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 

19,00 %.  
 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 
Ιωάννινα  31-05-2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΤΣΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΔΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

 

 

 

ΖΙΑΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/882/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από 
καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 10/508/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού 
68.200,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 41030/4689/29-03-2021 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 4700/29-03-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8173/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1253/01-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με ποσό 
προσφοράς 48.950,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
όπως και στη σχετική αριθμ. 10/508/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση 
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, 
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 31-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 13-05-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 45693/5237/05-05-2021 
Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/508/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
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περιοχής Άρδοσης από καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού 68.200,00 € με Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) 
«Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» β) «ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» και γ) «ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και 
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου 
να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με 
τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσό προσφοράς 48.950,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 
11,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από 
καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού 68.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον 
οικονομικό φορέα «ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσό προσφοράς 48.950,01 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00% και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΝΑΚΗΣ 
ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στο ποσό των € 48.950,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, του   Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του 
έργου    «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση - 
διακοπή οδού», προϋπολογισμού 68.200 € με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Κολιός  Νικόλαος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Κερομύτη Αγνή , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 40968/1615/29-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 10/508/31-03-2021 (ΑΔΑ : ΨΒΦΦ7Λ9-Γ73) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Άρδοσης από καθίζηση – διακοπή οδού  »,  

- Την υπ. αριθμ. 45693/5237/05-05-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 10-05-2021 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, 
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  
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Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 62034/6988/12-05-2021 Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ     

2 
 

63711/7184/13-05-2021 
ΚΩΣΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ    

3 
 

63719/7185/13-05-2021 
ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 45693/5237/05-05-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   48.950,01 € 11,00% 

2ος Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ    49.500,00 € 10,00% 

3ος ΚΩΣΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ     50.050,01 € 9,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 
- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού 
Φορέα- Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ    48.950,01 € 11,00% 

2ος Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ   49.500,00 € 10,00% 

3ος ΚΩΣΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ    50.050,01 € 9,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 63719 /7185 /24-05-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  » να υποβάλλει εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ »  με το αριθ. 
πρωτ. 74640/8173/28-05-2021  έγγραφό του. 
 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  

1. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 
2. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης  εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
περιοχής Άρδοσης από καθίζηση – διακοπή οδού », στον οικονομικό φορέα  «  

ΚΟΝΑΚΗΣ  ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ »,ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς 48.950,01€ 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  31-05-2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
  Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα     

 
 Κολιός Νικόλαος  

 
Κερομύτη  Αγνή       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/883/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», 
προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 11/550/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από 
Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
45179/1835/06-04-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 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. 45190/5185/06-04-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8638/04-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1292/04-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 59.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00 
%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 11/550/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας 
και του επείγοντος της εκτέλεσής του».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 04-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 25-05-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 50684/5793/17-05-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/550/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις 
από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», β) «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 
ΙΩΑΝΝΑ» και γ) «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
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καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον 
κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 59.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
με ποσοστό έκπτωσης 15,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση 
Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό 
προσφοράς 59.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 59.500,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του Ν. 4412/2016, για την 
επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», 
προϋπολογισμού 86.800 € με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 25-05-2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Τζανίδη Βιολέτα, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Αρκομάνης Ιωάννης , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 45150/1835/06-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 11/550/09-04-2021 (ΑΔΑ : ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από 
καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς  »,  

- Την υπ. αριθμ. 50684/5793/17-05-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, 
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 71245/7888/25-05-2021 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ     

2 71262/7891/25-05-2021 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ    

3 71267/7892/25-05-2021 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 50684/5793/17-05-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ    62.300,00 € 11,00% 

2ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ     64.400,01 € 8,00% 

3ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ      65.800,00 € 6,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 
- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 

εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 

του Ν4412/2016, η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 71267/7892 /25-05-2021  έγγραφό 

της τους διαγωνιζόμενους για βελτιωμένη προσφορά. Ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας 

(αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την 

προσφερόμενη έκπτωση του από το 11% σε 15%, σύμφωνα με  την αριθ. πρωτ. 75095 

/8212 /31-05-2021  έγγραφη προσφορά του. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ     59.500,00 € 15,00% 

2ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ    64.400,01 € 8,00% 

3ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ     65.800,00 € 6,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 75095 /8212 /31-05-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα 
και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 4 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ »  με το αριθ. πρωτ. 
79507/8638/04-06-2021  έγγραφό του. 
 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επ. Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
περιοχής από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς », στον οικονομικό 
φορέα  « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ »,ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς 59.500,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 15,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  04-06-2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
  Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα     

 

 
Τζανίδη Βιολέτα     

 
 

        Αρκομάνης Ιωάννης       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/884/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του από 07-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – Πέρδικα Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/716/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – 
Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 61808/6966/11-05-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών 
με Κ.Α 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού της χώρας» για την υλοποίηση 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. 61810/6968/11-
05-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8641/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1299/08-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 106.451,62 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 
%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 01-06-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 68049/7605/25-05-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 14/716/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά 
Πάργας – Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των 
ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ», β) «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» και γ) 
«ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς εκάστου υποψηφίου 
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον 
κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 106.451,62 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – Πέρδικα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 
του Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα 
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού της χώρας», στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», με ποσό προσφοράς 106.451,62 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 12,00 % και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 106.451,62 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με Κ.Α 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
της χώρας». 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 14/716/13-05-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού 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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, του   Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του 
έργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας - Πέρδικα 
Θεσπρωτίας », προϋπολογισμού 150.000 € με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 01-06-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Καραγιώτη  Αικατερίνη, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 40969/1616/29-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 055 Ηπείρου με ΚΑ 
2003ΣΕ05500005. 

- Την υπ. αριθμ. 14/716/13-05-2021 (ΑΔΑ : Ψ0ΩΛ7Λ9-ΗΤΑ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά 
Πάργας -  Πέρδικα Θεσπρωτίας  »,  

- Την υπ. αριθμ. 68049/7605/25-05-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως 
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, 
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και 
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1. 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα 

1 75132/8213/31-05-2021 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ                           

2 75215/8218/31-05-2021 ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ    

3 75814/8275/31-05-2021 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 68049/7605/25-05-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος 
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι 
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές 
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας. Ακολούθως  οι προσφορές 
καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη 
οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ    106.451,62 € 12,00% 

2ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ     108.870,97 € 10,00% 

3ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ      111.290,32 € 8,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

-  της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 
- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές  
κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ     106.451,62 € 12,00% 

2ος ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ    108.870,97 € 10,00% 

3ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ     111.290,32 € 8,00% 
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Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 75215 /8218 /01-06-2021  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα 
και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και 
απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς 
και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε 
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ »  με το αριθ. πρωτ. 
79523/8641/04-06-2021  έγγραφό του. 
 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού Αγιά Πάργας -  Πέρδικα Θεσπρωτίας  », στον οικονομικό φορέα  « ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ 

»,ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς 106.451,62 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 12,00%.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  07-06-2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
  Καραγιαννίδης  Χρήστος     

 

 
 Καραγιώτη Αικατερίνη   

 
 

   Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/885/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου 
παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 15.252.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την με αρ. πρωτ.: 582/18-03-2020 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης 
– Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», 
Κωδικός ΟΠΣ: 50508556 και κωδικός ενάριθμου έργου: 2020ΕΠ01810003 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με υποέργο α/α 1 με τίτλο: «Εργασίες έργου 
Παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης 
Περιφέρειας Ηπείρου» και την αριθμ. 1248/14-05-2021 τροποποίηση αυτής. 

6. Την αριθμ. 16/857/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης 
Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Παράκαμψη 
Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας 
Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με 
κωδικό ΟΠΣ 5050856 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7938/25-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 51579/5883/16-04-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και βάσει του αριθμ. πρωτ. 1363/25-05-2021  εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα 
σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου. Επιπλέον 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών  
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, ποσού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003 και τίτλο «Παράκαμψη Νικόπολης 
– Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», 
για την υλοποίηση του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης – 
Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8525/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1277/03-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
του θέματος, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 9η Ιουλίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες 
έργου Παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης 
Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050856 και στη ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Αλεξίου Καλλιόπη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος 

2 Μπλιθικιώτη Μαρινέλα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3 Καραγιώτη Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Τζανίδη Βιολέττα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,  αναπληρώτρια Προέδρου 

2 Καραγιαννίδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών   

3 Μπάσιου Άννα  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/886/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – 
αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 6.828.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 αρ. πρωτ. 9365/30-10-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επεκτάσεις Υφισταμένων 
ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε ΧΥΤΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ: 
5002616, με υποέργο α/α 2: «Επέκταση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», 
προϋπολογισμού 6.828.000,00 €. 

6. Την αριθμ. 16/856/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ 
Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 
2020ΣΕ27510103, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
7958/26-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, βάσει της αριθμ. 35/2257/22-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου που περιλαμβάνονται και τα 
Συμβατικά Τεύχη των εργασιών του ανωτέρω υποέργου και βάσει του αριθμ. πρωτ. 
5293/25-05-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το 
οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – 
αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 
275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και τίτλο «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας 
Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», βάσει της αριθμ. πρωτ. 116348/04-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΞΝΥ46ΜΤΛΡ-ΣΘ5) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8526/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1278/03-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94761, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου 
του θέματος, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94761, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 13η Ιουλίου 
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – 
αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της 
Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η 
οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 
2020ΣΕ27510103, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1 Τσιούμπος Δημήτριος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., Πρόεδρος 

2 Τσέτσου Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3 Γόγολου Ασπασία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων 

 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Δημουλά Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων 

αναπληρώτρια Προέδρου 

2 Σιώμος Γεώργιος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων  

3 Σταύρου Γεώργιος  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  στη Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/888/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού € 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-62- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8537/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1284/03-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδ/σης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»  

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ233/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Την αριθ.1/01-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές 

ή προσωποπαγείς θέσεις. 

5. Την αριθ.2/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Γεν. Διευθυντών και Προϊσταμένων 

Δ/νσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

6. Την αριθ.3/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων 

Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».  

7. Το Ν.716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών όπως αυτός ισχύει 

σήμερα. 

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), τις διατάξεις 

του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, 

του Ν.4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 

Α’125), του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36, τεύχος Α΄-09/03/2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, έργων, σε τροποποίηση του ν. 

4412/2016. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 2478/86/09-01-2020 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 

διάθεση πίστωσης 54.833,36 € σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019». (Υποέργο: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού 

της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου»). 

10. Τη διάταξη του άρθρου 176 παρ.1 περ. δ του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5, παρ.1 παρ.γ του Ν.4071/2012. 

11. Τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.4412/16. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16. 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 & 9α του Ν. 4412/16. 

14. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/5657/4260/58/08-01-2020 έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με το οποίο ζητείται η άμεση συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη σύνταξη 

των απαραίτητων μελετών για τη διάσωση του μνημείου. 

15. Την από 14-05-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΟA, της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. 

16. Την κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης της σύμβασης, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, που δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
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κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση που ορίζονται στο Ν.4412/16, λόγω του 

εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του έργου, ο οποίος συνίσταται στα εξής δεδομένα: 
 

α) Η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση του μνημείου επιβάλει την άμεση εκπόνηση μελετών, βάσει των 

οποίων θα υπάρξει τεκμηριωμένη πρόταση για τη διάσωση του μνημείου. 

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

που αυτή επικαλείται δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και  

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

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

Για τους λόγους αυτούς: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 Την έγκριση εκπόνησης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης & στατικής μελέτης για την αποκατάσταση του 

καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας του Δήμου Ζαγορίου, προεκτιμώμενης αξίας σύμβασης 

44.220,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Για την εκπόνηση των μελετών αυτών απαιτείται η σύμπραξη μελετητικών 

πτυχίων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, με πτυχίο τουλάχιστον Α΄ Τάξης στις κατηγορίες: α) 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) και β) Στατικές Μελέτες (08).  

 Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της 

μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού 

της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», με μέριμνα της Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

 Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, ως ακολούθως: 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 

Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η με αναπληρώτρια την Αικατερίνη 

Καραγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε./Π.Η 

3. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Η με αναπληρώτρια την Αμαλία Δόνου, 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε./Π.Η …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση 
έργων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016. Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, 
όμως συμφωνούμε λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. 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 υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 
καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 
χωρίς Φ.Π.Α., για το οποίο απαιτείται η σύμπραξη μελετητικών πτυχίων εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Μελετητών, με πτυχίο τουλάχιστον Α΄ Τάξης στις κατηγορίες: α) Γεωτεχνικές 
Μελέτες και Έρευνες (21) και β) Στατικές Μελέτες (08), βάσει και της από 14-05-2021 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 2/6/29-01/2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού 
& Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση 
του ως άνω υποέργου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 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. 8537/03-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 
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καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 
χωρίς Φ.Π.Α., αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 
Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχανικό. 

2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., με αναπληρώτρια την Αικατερίνη 
Καραγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. 

3. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., με αναπληρώτρια την Αμαλία Δόνου, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε.   

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/889/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής 
μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», 
αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8096/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1218/27-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 02-02-2018 για ποσό  10.807.822,75 € (χωρίς ΦΠΑ) του κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, του κ. Χρήστου Μπαΐλη, Δημάρχου Δήμου Πρέβεζας  και  

του Γεώργιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου.  

 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου ορίστηκε σε σαράντα μήνες και αρχίζει 

από 02-02-2018 και λήγει την 01-06-2021.  

 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

Ο ανάδοχος στην από 29-04-2021 αίτησή του αναφέρει τους παρακάτω λόγους:  

1. Λόγω της μη έγκρισης  τροποποίησης της αλλαγής της θέσης του αντλιοστασίου ΑΒ11 στην περιοχή της 

Καστροσυκιάς ενώ υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Κύριου του Έργου (Δήμος Πρέβεζας). Η ζητούμενη 

παράταση θα έχει ισχύ εάν εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της αλλαγής της θέσης κατασκευής του 

αντλιοστασίου ΑΒ11 εντός του Μαΐου. Οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου ΑΒ11 εκτός από τις 

χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες  (οι οποίες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης της 

περιοχής τους θερινούς μήνες ενδέχεται να μην μπορούν να ξεκινήσουν), περιλαμβάνει 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και εργασίες δοκιμών επικοινωνίας του συνόλου των 

αντλιοστασίων, δεδομένου ότι η θέση του είναι ιδιαιτέρψς σημαντική για την σύνδεση μεταξύ τους.  

2. Επίσης λόγω της πανδημίας του COVID-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 της Π.Ν.Π. Της 20/03/2020 

(περί COVID-19) κατά την περίοδο από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση 

στην προμήθεια και παράδοση των υλικών καθώς και δυσκολία στις μετακινήσεις των 

συνεργείων/προσωπικού, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.   

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 31-12-2021. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και η έγκριση της μετατόπισης του 

αντλιοστασίου ΑΒ11 αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Μαΐου.  

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η. 

Με το αρ. πρωτ.  1173/27.05.2021 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 31-

12-2021 

Με βάση τα ανωτέρω Εισηγούμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2021  

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

υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και 
διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν 
Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου», του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000123 και Κ.Α. 
2017ΕΠ01810012, αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, με 
δικαίωμα αναθεώρησης, βάσει και με της με αριθ. πρωτ. 1173/27-05-2021 σύμφωνης γνώμης 
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. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/890/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-69- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 5438/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1306/08-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 5. 

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

την  09-10-2019 για ποσό  57.827,25€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 09-02-2020,  με την υπ’ αριθ.  4/237/07-02-2020   (ΑΔΑ: 

69ΤΦ7Λ9-2Θ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 09-07-2020, με την υπ’ αριθ. 17/996/08-07-2020 (ΑΔΑ:  

ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   30-10-2020 και με την υπ’ αριθ. 28/1948/06-11-2020 (ΑΔΑ: 

Ω89Θ7Λ9-1ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   30-04-2021 7. Με την από  09-04-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος 

ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-10-2021 για τους λόγους που 

αναφέρει σ' αυτήν. 8.  Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-

2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-10-2021 θεωρείται 

επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται παράταση προθεσμίας 

των εργασιών που είναι κυρίως ασφαλτικά και εργασίες διευθέτησης των ομβρίων, αφού στα συγκριμένα 

τμήματα της οδού υπήρχαν προβλήματα με τρεχούμενο  νερό  από τις πηγές περιμετρικά των λιμών, πράγμα 

που δυσχεραίνει  την εξέλιξη των εργασιών. Παράλληλα υπήρξε και η αναστολή εργασιών των εργαζομένων 

λόγω της πανδημίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 45,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον 

χρόνος για την ολοκλήρωση τους, την σύνταξη Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.  Ε ι σ η γ 

ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε  την  30-04-2021  

μέχρι την 30-10-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. ......». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα 
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν 
παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του 
νέου κορονοϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/891/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 7734/08-06-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1305/08-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
«…. 5.  Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την   02-12-2019   για ποσό    102.567,35€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (06) μήνες με λήξη την  02-06-2020, με την υπ’ αριθ. 23/1553/10-09-

2020 (ΑΔΑ:  64Χ77Λ9-ΧΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  31-12-2020 και με την υπ’ αριθ. 33/2187/11-12-

2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

2η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-06-2021. 7. Με την από  21-05-2021 αίτησή 

του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  03-09-2021 

για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 30-09-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την 30-09-

2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Πρόκειται για 

εργασίες οδοποιίας και διευθέτησης των ομβρίων σε ορεινή περιοχή του Ζαγορίου, όπου δεν είναι δυνατό να 

εκτελεστούν κατά την διάρκεια του χειμώνα. Όπου παράλληλα με την κακοκαιρία είχαμε να αντιμετωπίσουμε 

και την αναστολή εργασιών των εργαζομένων λόγω της πανδημίας.  Έτσι απαιτείται ο επιπλέον χρόνος για την 

ολοκλήρωση των υπολειπομένων συμβατικών εργασιών, όπως επίσης για τις διαδικασίες του κλεισίματος του 

φακέλου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το  70,00% των εργασιών του έργου του θέματος. Ε ι σ 

η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  30-06-

2021 μέχρι την 30-09-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

...». 

6.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/892/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», 
αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 
31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 6582/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1307/08-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Ιωάννη 

Καραμπιτιάνη, νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», υπεγράφη στις 08-10-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 

έργου για ποσό 172.859,26€ (εκ των οποίων 127.360,33€  για εργασίες, 22.924,86€ για Γενικά Έξοδα και Ο.Ε., 

22.542,78€ για απρόβλεπτες  δαπάνες και 31,29€ για αναθεώρηση  εργασιών), πλέον 41.486,22€ για Φ.Π.Α..      

6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 08-06-2021. 

7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).  

8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί πρόδρομες 

εργασίες (αποτυπώσεις – χαράξεις) και είναι υπό σύνταξη από τον ανάδοχο η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η κατασκευή του έργου.  

9.  ΕΙΔΙΚΑ 

Με το από 05-05-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων αιτείται 

πεντάμηνη παράταση των εργασιών έως τις 08-11-2021 εξαιτίας της δυσλειτουργίας που προκάλεσε στις 

επιχειρήσεις της η πανδημία του Covid-19. 

Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο 

κυκλοφοριακό φόρτο που παρουσιάζει η παραλιακή οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς μήνες, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 

τις 31-12-2021 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 
5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2021 με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/894/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ για την 
αντιμετώπιση υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς» προϋπολογισμού € 
24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8781/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1300/08-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Με την  αριθ. πρωτ. 71002/3821/25-05-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε  πίστωση 

400.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση-αποκατάσταση 

πολιτιστικών  μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ 

για την αντιμετώπιση υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ . 

 Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ για την αντιμετώπιση 

υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς». 

 Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο 

περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

 Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , 

Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης  Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή 

ντρενάζ για την αντιμετώπιση υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς», προϋπολογισμού 

24.800,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα , ΠΕ Μηχανικών 

(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου  

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών  μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ για την αντιμετώπιση υγρασίας στο καθολικό 
της Ιεράς Μονής Βελλάς» προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ  

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 8781/08-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 
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Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, την κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών 
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτρια την κ. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών 
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/895/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8891/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1318/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την  αριθ. πρωτ. 59504/3026/04-07-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε  πίστωση 80.000,00 

ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών 

μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010» (Υποέργο: «Αποκατάσταση αγιογραφιών 

Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών»), προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ . 

 Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Καλαρρυτών». 

 Στις  02-03-2018 υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΠΟΑ και τη Μητρόπολη Άρτας για την 

εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών» με διάρκεια 

24 μηνών. Στο διάστημα αυτό για διαδικαστικούς-γραφειοκρατικούς λόγους δεν προχώρησαν οι διαδικασίες 

για την προκήρυξη της δημοπράτησης του έργου. Επιπλέον δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη τροποποίηση της 

από 02-03-2018 Π.Σ. ως προς τον χρόνο  διάρκειάς της, με συνέπεια αυτή να έχει πλέον λήξει.  

 Στις 23-4-2021 η ΕΦΑ Ιωαννίνων με το υπ΄ αριθμ. 186543/23-04-2021 έγγραφο της επισημαίνει  την ανάγκη 

για λήψη άμεσων σωστικών εργασιών στις τοιχογραφίες του ναού.  

 Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με 

την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο 

περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

 Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , 

Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 

αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κας Δόνου Αμαλίας, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, την κα Ζιάκκα Βαρβάρα , ΠΕ Μηχανικών 

(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου  

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 80.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2020ΕΠ53000002 

«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών  μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση 

του εν λόγω υποέργου…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την 
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. 
πρωτ. 8891/09-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, την κ. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, με αναπληρώτριά της την κ. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 80.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/896/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη 
μελετών των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8613/04-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1287/04-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Προς  την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.  3532/02-

06-2021 έγγραφό του , αίτημα για τη  διάθεση   υπαλλήλου   της  Περιφέρειας  Ηπείρου ειδικότητας     

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ή  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για να προβεί στη  σύνταξη μελετών των φακέλων 

υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Πωγωνίου του παρακάτω έργου:   

Δράσεις διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Πωγωνίου  

Όπως  προκύπτει από την αριθ. 125/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου, το  ως άνω αίτημα έχει ως 

ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Πωγωνίου υφίσταται  έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να 

προβεί στην σύνταξη μελετών  των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  από 

το Δήμο Πωγωνίου . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 99 «Συμβάσεις 

διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010  (Πρόγραμμα  Καλλικράτης) σας παρακαλούμε  

να αποφασίσετε για :  

Την έγκριση σύναψης  Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ   Περιφέρειας Ηπείρου και  του Δήμου   

Πωγωνίου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος. 

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας , όπως αυτοί  έχουν    αποτυπωθεί 

στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο.     

Το προσωπικό που θα διατεθεί είναι :  Ο κος Βούρδας  Περικλής, Π.Ε Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, υπάλληλος 

της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων   της  Περιφέρειας Ηπείρου. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Πωγωνίου, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου, για την 
σύνταξη μελετών των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 
δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Πωγωνίου και  

εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) 
αριθμ. πρωτ. 8613/04-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της ως άνω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, είναι η τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου από ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειμένου να προβεί στη σύνταξη μελετών των φακέλων υποβολής προτάσεως στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Πωγωνίου, για το έργο:  «Δράσεις διαλογής στην 
Πηγή Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Πωγωνίου». 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-82- 

 

 Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη 
του Δήμου Πωγωνίου είναι ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Ηπείρου, 
κος Βούρδας  Περικλής, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  

 Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με 
αναπληρωτή του τον κ. Κυριαζή Βασίλειο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/897/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση 2ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή 
και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 4/249/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη συνολικού ποσού € 80.500,00 και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», καθώς 
και η κατανομή της ανωτέρω πίστωσης στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον συνημμένο 
πίνακα αναφέρονται, για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για εργασίες που θα γίνουν, δι’ αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ 
ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 5/287/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η 1η τροποποίηση της ανωτέρω κατανομής της πίστωσης, η οποία διαμορφώθηκε στο 
συνολικό ποσό των € 83.500,00 και κατανεμήθηκε στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον 
συνημμένο στην απόφαση πίνακα, αναφέρονται. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8928/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1324/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «… Την 

2η τροποποίηση και αύξηση  της κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης με την αρ. 5/287/18-02-2021, 

απόφασης της Ο.Ε.Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000  

και τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» και του τρόπου 

εκτέλεσης  των εργασιών  που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 

4412/16   «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

και των προμηθειών (υλικών)  με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα άρθρο 118 και το τμήμα ΙΙ   «Διατάξεις για 

την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών».  Για την αντιμετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης 

κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. σας παρακαλούμε να προβείτε: Στην 2η τροποποίηση της κατανομής, όπως 

αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:…», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.  

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της κατανομής και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», η οποία είχε 
εγκριθεί με την αριθμ. 4/249/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5/287/18-02-2021 απόφαση και πλέον διαμορφώνεται στο 
συνολικό ποσό των € 110.500,00 και κατανέμεται στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω 
πίνακα αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την 
επισκευή και συντήρηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν, δι’ 
αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και για προμήθειες (υλικών), με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με 
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το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΠΟΣΟ 

με ΦΠΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Α΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 
Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021 και 

ανειλημμένες υποχρεώσεις  
15.000,00 16673/557/08-02-2021 

2 
Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών  έτους 2021 και 

ανειλημμένες υποχρεώσεις 
8.000,00  16673/557/08-02-2021- 

3 
Προμήθεια αρχειοθηκών και ντέξιον για τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ηπείρου  έτους  2021 

 

8.000,00 

16693/559/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021) 

4 
Προμήθεια περσίδων σκίασης για τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ηπείρου  έτους  2021 
3.000,00 

16694/560/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021) 

5 
Προμήθεια καθισμάτων και γραφείων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 
15.000,00 16698/561/08-02-2021 - 

6 Προμήθεια laminate έτους  2021 2.000,00 82646/5445/09-06-2021- 

7 
Προμήθεια υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (πλην 

ηλεκτρολογικού υλικού) έτους 2021 
5.000,00 82640/5442/09-06-2021- 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) (1)  :  56.000,00 €  

Β΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Ανακαίνιση χρωματισμών  κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου  

έτους 2021 
16.000,00 

16719/562/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021)- 

2 
Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων  έτους 2021 και 

ανειλημμένες υποχρεώσεις 
18.000,00 16727/563/08-02-2021- 

3 

Ξυλουργικές εργασίες Α’ Διοικητηρίου,  

Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. 

έτους  2021 

1.500,00 16746/564/08-02-2021- 

4 

Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και 

σιδηρουργικές εργασίες  

έτους 2021 

 10.000,00  
16749/565/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις 09-06-2021)- 

5 
Εργασίες επισκευής στεγών (με χρήση γερανού) κτιρίων 

Π.Η. έτους 2021 
6.000,00 

16765/566/08-02-2021 

(Ο.Ε. Στις  09-06-2021)- 

6 Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες έτους 2021 3.000,00 82637/5440/09-06-2021- 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  (2) :  54.500,00 €    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 110.500,00 €  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/898/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων από το Δ.Δ. Άρδοσης έως και το 
Δ.Δ. Μπεστιάς (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-87- 

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8288/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1261/01-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   74823/4287  από   31-05-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 

και  με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-

2020», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων από το Δ.Δ Άρδοσης έως και το 

Δ.Δ Μπεστιάς (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  31-05-2021  τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες με χωματουργικά 

μηχανήματα που θα πραγματοποιηθούν σε ρέματα και τάφρους της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Άρδοσης και 

Δ.Δ. Μπεστιάς, προκειμένου να αποκατασταθεί η κοίτη, να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και οι προσχώσεις 

και να επανέλθει η κανονικότητα στην ροή των ομβρίων. Έτσι θα αποφευχθούν τα προβλήματα της 

υπερχείλισης των νερών σε ιδιοκτησίες και το οδικό δίκτυο.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης και 

διευθέτησης ρεμάτων από το Δ.Δ Άρδοσης έως και το Δ.Δ Μπεστιάς  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων 
από το Δ.Δ. Άρδοσης έως και το Δ.Δ. Μπεστιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 31-05-2021 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά 
μηχανήματα, σε ρέματα και τάφρους της ευρύτερης περιοχής των Δ.Δ. Άρδοσης και Δ.Δ. Μπεστιάς, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η κοίτη, να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και οι προσχώσεις, να 
επανέλθει η κανονικότητα στην ροή των ομβρίων και ως εκ τούτου να αποφευχθούν τα προβλήματα της 
υπερχείλισης των νερών σε ιδιοκτησίες και το οδικό δίκτυο.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/899/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων και τοίχων αντιστήριξης επί του οδικού  
δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Μπαλντούμας και έως την Κράψη». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8289/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1260/01-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6.Την υπ’ αριθ.   74822/4286   από   31-05-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και  

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

Υποέργο: «Προμήθεια  υλικών αποκατάστασης τάφρων και τοίχων αντιστήριξης επί του οδικού δικτύου στην 

ευρύτερη περιοχή της Μπαλντούμας και έως την Κράψη».  

7.Την από  31-05-2021  τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά  την προμήθεια οικοδομικών υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση φθορών κατά μήκος του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα σε 

τάφρους απορροής των ομβρίων, τοίχων αντιστήριξης και βάθρων γεφυρών. Θα γίνει επίσης διευθέτηση των 

τάφρων με αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και διαμόρφωση και διάστρωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης 

και συνάθροισης.  

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

αποκατάστασης τάφρων και τοίχων αντιστήριξης επί του οδικού  δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της 

Μπαλντούμας και έως την Κράψη», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων και 
τοίχων αντιστήριξης επί του οδικού  δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Μπαλντούμας και έως την 
Κράψη», βάσει της από 31-05-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην 
προμήθεια οικοδομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση φθορών κατά μήκος του 
οδικού δικτύου και συγκεκριμένα σε τάφρους απορροής των ομβρίων, τοίχων αντιστήριξης και βάθρων 
γεφυρών, καθώς επίσης διευθέτηση των τάφρων, με αμμοχαλικώδη υλικά και διαμόρφωση - διάστρωση 
κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και συνάθροισης.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος εισηγήθηκε να συνταχθεί κανονική 
μελέτη, ώστε να μελετηθεί στο σύνολό της η σύνδεση από Μπαλντούμα μέχρι Παλαιοχώρι και να 
προκηρυχθεί η κατασκευή του έργου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/900/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων 
κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή σταβλικών 
εγκαταστάσεων στη θέση Γωνιά (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-91- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8411/01-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1267/02-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   67086/3318   από  18-05-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006 και 

τίτλο : «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για 

τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ανακατασκευή 

σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Γωνιά (προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  01-06-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια   υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων στην θέση Γωνιά της ευρύτερης περιοχής 

του Μετσόβου, όπου λόγω της παλαιότητας και του χιονιού έχουν προκληθεί προβλήματα στην στατικότητα 

και λειτουργικότητα τους. Απαιτείται άμεση αποκατάσταση, στερέωση και αντικατάσταση της επιστέγασης 

αυτών προκειμένου να καταστούν λειτουργικά εν’ όψει της θερινής περιόδου από τους μετακινουμένους 

κτηνοτρόφους.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του   έργου :  «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών 

εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων 

κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση 

Γωνιά (προμήθεια υλικών)»),  σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ  030 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ03000006, 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να 
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ03000006 για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις 
ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου»  (Υποέργο: 
«Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Γωνιά (προμήθεια υλικών)»), βάσει της 
από 01-06-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην 
προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων 
στην θέση Γωνιά της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου οι οποίες, λόγω τόσο της παλαιότητας 
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όσο και του χιονιού, παρουσίασαν προβλήματα στην στατικότητα και λειτουργικότητα τους και 
ως εκ τούτου απαιτείται άμεση αποκατάσταση, στερέωση και αντικατάσταση της επιστέγασης 
αυτών προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, ενόψει της θερινής περιόδου, από τους 
μετακινουμένους κτηνοτρόφους.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/901/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», 
αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-08-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7837/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1238/31-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε την 25-03-2020. 5. Με την από 26-02-2020 αίτησή 

του η ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών μέχρι 25-07-2020, (αρ. αποφ. 

Ο.Ε. 7/400/13.03.2020 ΑΔΑ:ΨΗΑ67Λ9-Χ38). 6. Με την από 30-06-2020 αίτησή του η ανάδοχος ζήτησε και 

έλαβε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών μέχρι 25-12-2020, (αρ. αποφ. Ο.Ε. 17/1003/08.07.2020 

ΑΔΑ:ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6). 7. Με την από 27-11-2020 αίτησή του η ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση 

παράτασης περαίωσης εργασιών μέχρι 25-06-2021, (αρ. αποφ. Ο.Ε. 33/2140/11.12.2020 ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-

ΥΒΖ). 8. Με την από 24-05-2021 αίτησή του η ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών 

δύο (2) μηνών μέχρι 25-08-2021. 9. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή 

του καθώς έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 75% της σύμβασης και απαιτείται η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου, μέχρι 25-08-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - 
Ελληνικό», αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-08-2021 με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/902/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς 
Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-09-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8161/02-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1271/02-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 28/04/2020 μεταξύ του Κου 

Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 52.604,08 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 28/12/2020. Δόθηκε πρώτη 

παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως τις 28/06/2021 με την υπ' αρ. 36/2278/24-12-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 7. Με την από 28/5/2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της 

προθεσμίας μέχρι τις 28/06/2021 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή, ήτοι: α) λόγω των δυσχερειών που 

προέκυψαν από την πανδημία του covid-19 και των δραστικών κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων που 

ελήφθησαν για την ανάσχεσή της, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών και β) λόγω των 

έντονων βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου που διανύσαμε (συνολικά 120 ημερών). 

 Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 60% 

περίπου του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος 

με αναθεώρηση μέχρι τις 28/09/2021 ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος 
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/903/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021 
(έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 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. 8861/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1314/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 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 Ιουλίου – Αυγούστου 2021, για τις 
υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος 
επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
μετακίνησης, τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο 
Ιουλίου – Αυγούστου 2021, 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) 1.800,00 € 
2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)       700,00 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/904/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εκπομπή της ΕΤ3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (β κύκλος).  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 471/27-05-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1255/01-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή της ΕΤ3 Πράσινες Ιστορίες. 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 13.516,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή της ΕΤ3 Πράσινες Ιστορίες 
(β κύκλος), με σκοπό την διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
471/27-05-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος μέσα από τη 

συμμετοχή της στην εκπομπή της ΕΤ3 Πράσινες Ιστορίες. Πρόκειται για τον β Κύκλο της εκπομπής, στον οποίο θα 

γίνουν γυρίσματα στον Γράμμο, στον Αώο (ο τελευταίος μπλε ποταμός της Ευρώπης), σε περιοχές της Παμβώτιδας 

και σε άλλες μικρές εποχικές λίμνες. Επίσης θα γίνουν ταξίδια στην περιοχή για ορισμένα ανοιξιάτικα πλάνα κυρίως 

στις περιοχές από Πάργα προς Ηγουμενίτσα στις μικρές λίμνες (πχ Καλοδικίου, Παραμυθιάς, εκβολές Καλαμά κ.α) 

που έχουν αυτή την εποχή νερό αλλά αργότερα στεγνώνουν. Ο α κύκλος εκτός από την ΕΡΤ3 προβάλλεται ήδη και 

από την ERT WORLD! Οπότε η εικόνα βγαίνει και σε άλλα 8 εκατομμύρια στο εξωτερικό σε όλες τις χώρες. Επίσης 

με τις επαναλήψεις ήδη το κάθε επεισόδιο έχει προβληθεί 8 φορές, και θα προβληθούν αρκετές δεκάδες φορές στα 

επόμενα χρόνια. Η Ήπειρος στον α κύκλο έχει την τιμητική της γιατί από τα 20επεισόδια  τα 5 είναι της Ηπείρου 

και άλλα 4 στις παρυφές της. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη 13.516,00 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ (β κύκλος)»…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω 
πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/905/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών 
αξιωματούχων και δημοσιογράφων.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 479/31-
05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1256/01-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση 
επίσκεψης Γερμανών αξιωματούχων και δημοσιογράφων. 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, επίσκεψης Γερμανών 
αξιωματούχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 479/31-05-2021 σχετική εισήγηση της 
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο 
της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το προσεχές διάστημα διοργανώνει επίσκεψη 15 ατόμων από την περιοχή της 

Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Την αποστολή θα αποτελούν η Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ με 

στελέχη του Προξενείου, ο Ηπειρώτης Δήμαρχος του Σβέρτε κ. Αξούργος με στελέχη του Δήμου και 

δημοσιογράφοι. Η δαπάνη για τη διαμονή και τη διατροφή τους (5 διανυκτερεύσεις), τα αεροπορικά εισιτήρια και 

τις μετακινήσεις εντός Ηπείρου ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 €. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη αυτή, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών αξιωματούχων και δημοσιογράφων έτους 2021» .….». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις φιλοξενίας, προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/906/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση FAM TRIP επιχειρηματιών από 
διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 480/31-05-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1257/01-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το προσεχές διάστημα θα φιλοξενήσει αποστολή 20 επιχειρηματιών του τομέα 

των τροφίμων και του τουρισμού από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η δαπάνη για τη διαμονή και τη 

διατροφή τους (4 διανυκτερεύσεις) τα αεροπορικά εισιτήρια και τις μετακινήσεις εντός Ηπείρου ανέρχεται στο 

ποσό των 24.800,00 €. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη αυτή, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP επιχειρηματιών από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

έτους 2021» .…».  

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών  φιλοξενίας 
από την Περιφέρεια Ηπείρου, αποστολής 20 επιχειρηματιών του τομέα των τροφίμων και του τουρισμού 
από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, (διαμονή και διατροφή (4 διανυκτερεύσεις), αεροπορικά 
εισιτήρια και μετακινήσεις εντός Ηπείρου), καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο 
«Διοργάνωση FAM TRIP επιχειρηματιών από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έτους 2021». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις φιλοξενίας, προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/907/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις 
ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται 
εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2021, της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3491/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1231/28-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του κ. Τάτση Σπυρίδωνα, μόνιμου 
Υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η./ Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων - μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου, 
διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας 
Ηπείρου κατά το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0899). 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 7.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του Σπυρίδωνα Τάτση, μόνιμου υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, για την πληρωμή τεχνικού 
ελέγχου οχημάτων – μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων 
κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων, που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το Β΄ 
Εξάμηνο του έτους 2021. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/908/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) πλήρους ηλεκτρονικού μη 
επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τις ανάγκες εναέριας υποστήριξης και το συντονισμό 
επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3907/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1323/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…..Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης προμήθειας ενός 

(1)  πλήρους ηλεκτρονικού μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) με υποσυστήματα εικόνας & 

επικοινωνιών, σταθμό ελέγχου εδάφους, εξοπλισμό πεδίου με σκοπό την επιτήρηση για πυροπροστασία και 

έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, την έρευνα και διάσωση αγνοουμένων ατόμων, καθώς και τις  ανάγκες εναέριας 

υποστήριξης και συντονισμού επιχειρήσεων κ.λ.π. της  Δ/νσης  Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ως άνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  3.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια ενός (1) πλήρους 

ηλεκτρονικού μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για  τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες  εναέριας 

υποστήριξης και  το  συντονισμό  επιχειρήσεων της  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας Περιφέρειας 

Ηπείρου»…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την προμήθεια ενός (1) 
πλήρους ηλεκτρονικού μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) με υποσυστήματα εικόνας & 
επικοινωνιών, σταθμό ελέγχου εδάφους, εξοπλισμό πεδίου με σκοπό την επιτήρηση για πυροπροστασία 
και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, την έρευνα και διάσωση αγνοουμένων ατόμων, καθώς και για τις 
ανάγκες εναέριας υποστήριξης και συντονισμού επιχειρήσεων κ.λ.π. της  Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/909/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του 
στρατηγικού έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of 
Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4731/03-06-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1285/03-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION 

PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020, η Περιφέρεια Ηπείρου  υλοποιεί, ως εταίρος 

το στρατηγικό έργο “AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 

Resources” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (MIS 5070064). Το έργο εντάσσεται  στον Άξονα Προτεραιότητας 2: 

«Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση», Επενδυτική Προτεραιότητα: « Προστασία και Αποκατάσταση 

της Βιοποικιλότητας και του εδάφους και προστασία του οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων περιοχών 

NATURA 2000 και πράσινων υποδομών», Ειδικός Στόχος 2.2 «Βελτίωση κοινών σχεδίων διαχείρισης και 

διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στους 

φυσικούς πόρους και στις προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος».  

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, αναλαμβάνει να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις 

σύμφωνα με το υποβαλλόμενο τεχνικό δελτίο που αφορούν παρεμβάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαχείριση των 

νεκρών και άρρωστων ψαριών. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει την κατασκευή ενός σημείου 

συγκέντρωσης των πλαστικών αποβλήτων (ιχθυοτροφών, συσκευασιών κλπ), στο οποίο οι ιχθυοκαλλιεργητές 

θα μεταφέρουν τις πλαστικές συσκευασίες  οι οποίες θα συγκεντρώνονται, θα δεματοποιούνται και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να διοχετευθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Περιφέρεια θα 

προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση των νεκρών ψαριών.  

Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕΠ στην οποία έχει 

ενταχθεί όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2020ΕΠ31860003 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, των δράσεων και παρεμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω 
πίνακα, του στρατηγικού έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of 
Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020, 
ως εξής: 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Μέσα από το έργο η Περιφέρεια Ηπείρου θα προβεί ανάμεσα στα άλλα σε παρεμβάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων 
που παράγονται από τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαχείριση των νεκρών και άρρωστων ψαριών. 
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει την κατασκευή ενός σημείου συγκέντρωσης των πλαστικών αποβλήτων (ιχθυοτροφών, 
συσκευασιών κλπ), στο οποίο οι ιχθυοκαλλιεργητές θα μεταφέρουν τις πλαστικές συσκευασίες  οι οποίες θα συγκεντρώνονται , θα 
δεματοποιούνται και θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να διοχετεύονται σε εταιρείες ανακύκλωσης. Επιπλέον,  θα προμηθευτεί τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την διαχείριση των νεκρών ψαριών.  

ΤΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/910/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 
έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους 
Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5296/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1309/08-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθμ. 88/4/04-01-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι (20) υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 
2021 για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακούς  
Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016  (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και ανάκληση φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων  κ.λ.π.).  

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα 
είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο 
Ιουλίου – Αυγούστου 2021 για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους 
Αναπτυξιακούς  Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016 (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και 
ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός 
έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως 
εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  15.000,00 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/911/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ σε Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5719/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1290/04-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«… Σας  γνωρίζουμε  ότι  ο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ   Δημήτριος  του  Γεωργίου , σπουδαστής  του  Τμήματος  

Μηχανικών  Παραγωγής  &  Διοίκησης    του Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της  Ελλάδας ( ΔΙ.ΠΑ.Ε.), κατέθεσε  

στην  υπηρεσία μας   την  31 - 05  2021  αίτηση  με  την  οποία  ζητάει   να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική 

του   άσκηση   το  χρονικό  διάστημα  από 01 –07– 2021 έως  31 –012 -2021     για την  απόκτηση  του πτυχίου 

του .Έχει προσκομίσει  την  με  αριθμ.  πρωτ.  407/19-5-2021  βεβαίωση  της  Σχολής   Μηχανικών  του  

ΔΙ.ΠΑ.Ε. Επίσης  ο  ΤΣΙΟΥΡΗΣ   Δημήτριος  του Πάρη    σπουδαστής του ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας  -    

Τμήμα Οργάνωση  &  Διοίκηση  Επιχειρήσεων , κατέθεσε  στην  υπηρεσία  μας  την  από  31 – 05 – 2021  

αίτηση  με  την  οποία  ζητάει  να  πραγματοποιήσει την  πρακτική  της  άσκηση  για  το  χρονικό   διάστημα  

από  01 – 07- 2021  μέχρι  31 – 12- 2021  για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  του . Με την έναρξη  της   πρακτικής  

άσκησης θα  προσκομίσει  βεβαίωση  του  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.  Με την   αριθμ  Ζ1 / 136036/ 24-8- 2016 ( 

ΦΕΚ  2914/τ.Β/ 13-9-2016) Κοινή  απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, 

Οικονομικών και Παιδείας , Έρευνας  & Θρησκευμάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. 

Ιωαννίνων  ( 10 )  Δέκα   θέσεις  για  πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων .  Η δαπάνη  

για  την  πρακτική  άσκηση  των ανωτέρω  αναφερομένων     σπουδαστών   ανέρχεται  στο  ποσό  #  2.112,96 

ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  των   αμοιβής  τους , για τα προαναφερόμενα  χρονικά  

διάστημα αντίστοιχα  από (ήτοι  μηνιαία δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  

πιστώσεων του  Προϋπολογισμού  Περιφέρειας όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου των: α) Αθανασούλα Δημητρίου του Γεωργίου, σπουδαστή του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και  β) Τσιούρη Δημητρίου του Πάρη, σπουδαστή  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 μέχρι 31-12-
2021 για την απόκτηση των πτυχίων τους. 

Η δαπάνη για την αμοιβή καθενός εκ των ανωτέρω σπουδαστών, για το χρονικό διάστημα από 01-07-
2021 μέχρι 31-12-2021, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.112,96 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 176,08 
€ (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων έτους 2021, σύμφωνα με τις με α/α 21 και αρ. πρωτ. 451/42/04-01-2021 και α/α 26 και αρ. 
πρωτ. 457/47/04-01-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 21 και 
26 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/912/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3894/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1275/03-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 10499/340/23-01-2020 Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, β) τη 

σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων Π.Η. και γ) την από 24-02-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου 

Ζαγορίου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 

πίστωσης ποσού 36.654,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου 

«Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου», του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 36.654,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση κουφωμάτων 
Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Τεχνική 
έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 24-02-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Δήμου Ζαγορίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/3/29-01-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού 
& Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/913/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση του Πρακτικού 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8/372/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη της συμφερότερης από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021, Β) εγκρίθηκε 
η συνολική δαπάνη ποσού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2021, ως εξής: α) για την προμήθεια γραφικής ύλης, ποσό 
€ 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ποσό € 
15.000,00 πλέον ΦΠΑ και γ) για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για 
fax και εκτυπωτές), ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ και Γ) και συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των 
προσφορών, των ανωτέρω συνοπτικών διαγωνισμών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους 
αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την με α/α 856 και αριθμ. πρωτ. 32244/2829/09-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ποσού € 
18.600,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 01.072.111.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, με α/α καταχώρισης 857, στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1311/08-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Επιτροπή υποβάλλει 
προς έγκριση το Πρακτικό 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 
προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ. 70503/5456/24-05-2021 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
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αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών των πέντε (5) διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ήτοι των: «ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.», «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ», «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ». 

Από τον έλεγχο των υποφακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των 
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της 
διακήρυξης,  διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο των 
υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τη 
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο Παράρτημα Β΄ αυτής, κατέγραψε τις διαπιστώσεις 
της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στο ως άνω Πρακτικό 1ο/08-06-2021, ομόφωνα 
αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: «ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ 
Α.Ε.ΒΕ.», «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», λόγω μη συμμόρφωσής τους 
με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ενώ έκανε δεκτές τις προσφορές των οικονομικών 
φορέων: «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους υποφακέλους με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», των προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, και τις κατέγραψε στον συνημμένο στο Πρακτικό, πίνακα.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του Διενέργειας Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται: 

1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ», 

2. να απορριφθούν οι προσφορές Π1 του προσφέροντα «ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.», Π4 
του προσφέροντα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», και Π5 του προσφέροντα «ΓΙΟΥΚΑ 
ΑΕ», καθώς προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αρ. 
πρωτ. 70503/5456/24-05-2021 διακήρυξη: 

Α. Απορρίπτονται οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, λόγω μη 
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως 
εξής: 

1. «ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο χαρτί Rey Office δεν πληροί τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα, όσον αφορά τη λευκότητα, 
απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 167, ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει CIE 
166±3 και όσον αφορά το πάχος, απαιτείται πάχος 92-108μ., ενώ το προσφερόμενο χαρτί 
δηλώνεται ότι έχει 109±3 και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας δεν έκανε δεκτή την 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Επιπλέον, τα 
πιστοποιητικά ISO που περιλαμβάνονται στην προσφορά, δεν συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Παραρτήματος 
Α΄ και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης. 

2. «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο χαρτί Metron Paper by Mondi δεν πληροί 
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα, όσον αφορά τη λευκότητα, 
απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 167, ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει CIE 
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161±3 και όσον αφορά την υγρασία, απαιτείται περιεκτικότητα 4,7 (με ποσοστό ανοχής ± 
0,9%), ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει 4,6±.6 και για το λόγο αυτό η 
Επιτροπή Διενέργειας δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά ISO που περιλαμβάνονται 
στην προσφορά, δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του Παραρτήματος Α΄ και τους ειδικούς όρους του 
Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης. 

3. «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», επειδή από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, 
διαπιστώθηκε ότι διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς αποτελούν 
ακριβή αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της 
διακήρυξης και δεν αναφέρονται επακριβώς τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου χαρτιού. Δεδομένου του ότι αναφέρεται το είδος του χαρτιού που 
προσφέρεται, η Επιτροπή ερεύνησε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και διαπίστωσε ότι το 
προσφερόμενο χαρτί Fabriano Copy 3 Office δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα, όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 
167, ενώ το προσφερόμενο χαρτί έχει CIE  target: 138 (min: 135, max: 141) και για το λόγο 
αυτό η Επιτροπή Διενέργειας δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. 

Β. Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική του προσφορά καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, με ποσό € 15.376,00 με ΦΠΑ είναι η χαμηλότερη 
και πλέον συμφέρουσα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» 

 

Στα Ιωάννινα, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία 

του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) 

συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, η 

οποία συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 8/372/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:  

1. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης 

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρο, 

2. Χόινα Ναταλία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, μέλος και 

3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, ΤΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης 

Περιφερειακών Συστημάτων, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέλος,  

με αντικείμενο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 7 

του παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης αρ. 70503/5456/24-05-2021) την αποσφράγιση και την 

αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο 

διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 3η/06/2021 και ώρα 15:00 

μ.μ., σύμφωνα με την διακήρυξη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Χάμος Νικόλαος, 

υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού. 

Κατά την ανωτέρω διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας οι παρακάτω πέντε (5) φάκελοι προσφορών, που στο εξής θα 

αναφέρονται με τα ακόλουθα λεκτικά αναφοράς: 

 

Α/Α 
ΛΕΚΤΙΚΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. Π1 ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ. 78469/5881/03-06-21 

2. Π2 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 78818/5916/03-06-21 

3. Π3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 78483/5885/03-06-21 

4. Π4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ 76302/5775/01-06-21 

5. Π5 ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ 75200/5704/31-05-21 

   

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αρίθμηση, την μονογραφή και την 

αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους πέντε (5) φακέλους που αποσφράγισε, η Επιτροπή 

μονόγραψε όλους τους περιεχόμενους υποφακέλους.  

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΞΗ: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού Α4, για τη κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας 

Ηπείρου για το έτος 2021 

ΠΡΟΫΠ.: 18.600,00 € με Φ.Π.Α.   
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Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο 

χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου. 

------------------------------------------------ 

Στα Ιωάννινα την 7η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) συνήλθε 

σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της διακοπείσας 

συνεδρίασης της 4ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την αποσφράγιση και την 

αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω περιγραφόμενο 

διαγωνισμό.  

Η Επιτροπή αρχικά, αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο, 

διαπιστώθηκε ότι όλες οι ανωτέρω προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή προέβη στην 

αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των προσφορών, 

καθώς όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο. Η Επιτροπή μονόγραψε τα 

περιεχόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο και παράλληλα προχώρησε στον έλεγχό τους 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ καθώς και στο Παράρτημα Β΄ 

της διακήρυξης. 

 Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

1. Προσφορά Π1 

Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το 

προσφερόμενο χαρτί Rey Office δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα: 

 Όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 167, ενώ το προσφερόμενο 

χαρτί δηλώνεται ότι έχει CIE 166±3. 

 Όσον αφορά το πάχος, απαιτείται πάχος 92-108μ., ενώ το προσφερόμενο χαρτί 

δηλώνεται ότι έχει 109±3. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και 

να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, 

στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν 

δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.». 

Επιπλέον, τα πιστοποιητικά ISO που περιλαμβάνονται στην προσφορά, δεν συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του 

Παραρτήματος Α΄ και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης. 

2. Προσφορά Π2 

Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά 

ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

3. Προσφορά Π3 

Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά 

ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

4. Προσφορά Π4 
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Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι το 

προσφερόμενο χαρτί Metron Paper by Mondi δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα: 

 Όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 167, ενώ το προσφερόμενο 

χαρτί δηλώνεται ότι έχει CIE 161±3. 

 Όσον αφορά την υγρασία, απαιτείται περιεκτικότητα 4,7 (με ποσοστό ανοχής ± 0,9%), 

ενώ το προσφερόμενο χαρτί δηλώνεται ότι έχει 4,6±.6. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και 

να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, 

στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν 

δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.». 

Επιπλέον, τα πιστοποιητικά ISO που περιλαμβάνονται στην προσφορά, δεν συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του 

Παραρτήματος Α΄ και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης. 

5. Προσφορά Π5 

Από τον έλεγχο του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της προσφοράς αποτελούν ακριβή αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών όπως 

αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης και δεν αναφέρονται επακριβώς τα γενικά και 

ειδικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου χαρτιού. Δεδομένου του ότι αναφέρεται το είδος του 

χαρτιού που προσφέρεται, η Επιτροπή ερεύνησε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και διαπίστωσε 

ότι το προσφερόμενο χαρτί Fabriano Copy 3 Office δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Συγκεκριμένα: 

 Όσον αφορά τη λευκότητα, απαιτείται χρώμα λευκό CIE ≥ 167, ενώ το προσφερόμενο 

χαρτί έχει CIE  target: 138 (min: 135, max: 141). 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης που αναφέρει ότι «… οι προσφορές πρέπει να συνταχτούν και 

να κατατεθούν σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και να συμφωνούν ακριβώς στην περιγραφή, 

στην ποσότητα και στην μάρκα όπου αυτή αναφέρεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν 

δεκτές και δεν θα αξιολογηθούν.». 

 

Τα προσφερόμενα είδη καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Τεχνικών Προσφορών 

Α/Α Λεκτικό αναφοράς Προσφέρων 
Προσφερόμενο είδος 

(Προμηθεύτρια εταιρεία) 

1. Π1 ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ. 
Rey Office 

(International Paper) 

2. Π2 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. MultiCopy (Stora Enso) 

3. Π3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ MultiCopy (Stora Enso) 

4. Π4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ Metron Paper by Mondi 

5. Π5 ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ Fabriano Copy 3 Office 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των «Τεχνικών Προσφορών» και ομόφωνα 

αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές Π1, Π4 και Π5 λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους 

απαράβατους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί παρουσιάστηκαν αναλυτικά ανωτέρω. Ύστερα 

από τα ανωτέρω, κάνει δεκτές τις προσφορές Π2 και Π3. 
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Η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε μεταγενέστερο 

χρόνο στον ίδιο χώρο μετά από πρόσκληση της Προέδρου. 

------------------------------------------------ 

Στα Ιωάννινα την 8η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) συνήλθε 

σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, σε συνέχεια της διακοπείσας 

συνεδρίασης της 7ης Ιουνίου 2021, με την ίδια σύνθεση, με αντικείμενο την αποσφράγιση και την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών για τον ως άνω 

περιγραφόμενο διαγωνισμό.  

Αρχικά, η Επιτροπή αποσφράγισε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης, των προσφορών που 

έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, και προέβη στη μονογραφή κατά 

φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τις προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά παραδόθηκαν στο 

Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να επιστραφούν στους προμηθευτές. 

Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Οικονομικών Προσφορών 

Α/Α 
Λεκτικό 

αναφοράς 
Προσφέρων 

Τιμή 

οικονομικής 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Τιμή 

οικονομικής 

προσφοράς 

με ΦΠΑ 

1. Π2 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 12.450,00 € 2.988,00 € 15.438,00 € 

2. Π3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 12.400,00 € 2.976,00 € 15.376,00 € 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ομόφωνα εισηγείται: 

1. να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο προσφέρων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ», 

2. να απορριφθεί η προσφορά Π1 του προσφέροντα «ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.ΒΕ.», καθώς 

προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

3. να απορριφθεί η προσφορά Π4 του προσφέροντα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», καθώς 

προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

4. να απορριφθεί η προσφορά Π5 του προσφέροντα «ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ», καθώς προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

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

τριπλούν.  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ιωάννινα, 8 Ιουνίου 2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

  

      Η πρόεδρος                   Τα μέλη 

 

 

     Βλάχου Ελένη      Χόινα Ναταλία   Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος 

  Πληροφορικής ΠΕ    Διοικητικών  Γραμματέων ΔΕ     Πληροφορικής ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/914/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση του Πρακτικού 5ο/04-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω 
των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, 
εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με 
Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-127- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του 
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 319/30-01-2019 (ΑΔΑ: 617Λ7Λ9-1ΑΩ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 1723/17-07-
2020 (ΑΔΑ: 6ΑΕΧ7Λ9-7Υ1) απόφαση, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με 
Κωδικό ΟΠΣ 5035534, η Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία». 

6. Την αριθμ. 19/1210/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 1) 
Εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016), για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, 
εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. 
(287.650,00 €, με Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με 
Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 
5035534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002. 2) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής και με δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τους όρους και τα Παραρτήματα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6614/28-07-2020 εισήγηση της 
υπηρεσίας, βάσει και της αριθμ. πρωτ. 1762/21-07-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και 
τη διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ως άνω 
Υποέργο. 3) Εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 και τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», συνολικού 
προϋπολογισμού € 355.550,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω Υποέργου με Α/Α 1. 
4) Συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, 
τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού και 4) 
Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 3.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων έτους 2020, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του 
ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) και 2ο/27-
01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. 
ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη 
συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 
309.223,75 με Φ.Π.Α. (287.650,00 € με Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 
21.573,75 € με Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με 
κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 και σύμφωνα με τα οποία: 
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Α. Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επειδή δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο, στον δε ηλεκτρονικό 
φάκελο δεν έχει υποβληθεί κανένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Β. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων της οικονομικής προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες 
προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, οι οποίες πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι τεχνικές τους προσφορές, πληρούν τους όρους και 
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
και βαθμολογήθηκαν με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, ως εξής: 

 «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Α.Ε.» με βαθμό 111,85 και  

 «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», με βαθμό 105,85. 

8. Την αριθμ. 12/623/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Σε συμμόρφωση με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-02-2021 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης 
εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», και ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της, η αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος 
που κρίθηκε ως αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», στον ως άνω διαγωνισμό 
για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και 
ψηφιακού περιεχομένου», της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», με κωδικό ΟΠΣ 
5035534 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», 

Απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.» 

Β. Εγκρίθηκε το Πρακτικό 3ο/15-04-2021 (Διόρθωση σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων 
προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή προέβη στη διόρθωση τυπικού σφάλματος αποτύπωσης των 
στοιχείων της μιας εκ των προσφορών του διαγωνισμού που εμφιλοχώρησε στα πρακτικά 1ο/01-
10-2020 και 2ο/27-01-2021 της Επιτροπής Διενέργειας και στην ακόλουθη απόφαση 3/180/28-
01-2021 έγκρισης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή  διαπιστώθηκε ότι εκ 
παραδρομής, ως προσφέρων της προσφοράς Π1 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 191507 αναφέρεται ο 
αναρτών την προσφορά προμηθευτής, ως καταγράφεται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι η 
εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» επικεφαλής εταίρος /εκπρόσωπος της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. 
- DOTSOFT A.E.» που υποβάλλει την προσφορά και όχι η ίδια ένωση εταιρειών, ως είναι το 
ορθό. 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συμμόρφωσης με την αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, της έγκρισης του Πρακτικού 3ο/15-04-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, και της 
συνακόλουθης διόρθωσης της αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του θέματος: 

I. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL AND 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επειδή δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο, στον 
δε ηλεκτρονικό φάκελο δεν έχει υποβληθεί κανένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής) και 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού, και την αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

II. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με την 
αριθμ. 654/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

III. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως 
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υποβληθείσα προσφορά της ένωσης εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», η 
οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η 
τεχνική της προσφορά, πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, και βαθμολογήθηκε με συνολική 
βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, με βαθμό 111,85 σύμφωνα με τα Πρακτικά 1ο/01-10-
2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής), 2ο/27-01-2021 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 3ο/15-04-2021 (Διόρθωση σφάλματος 
αποτύπωσης στοιχείων προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, και την 
αριθμ. 3/180/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Την αριθμ. 14/724/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 4ο/27-04-2021 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το 
οποίο,  

Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η ένωση εταιρειών «COMITECH A.E. - 
DOTSOFT A.E.», της οποίας η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά, πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική της προσφορά, πληροί τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη, και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 111,85 βαθμούς, 
βάσει των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής), 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 3ο/15-04-2021 (Διόρθωση 
σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, 
και των αριθμ. 3/180/28-01-2021 και 12/623/19-04-2021 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής, η δε οικονομική της προσφορά, ποσού € 300.924,75 με ΦΠΑ (€ 242.681,25 πλέον 
ΦΠΑ € 58.243,50), βαθμολογήθηκε με Τελική Βαθμολογία 100 βαθμούς και είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

10. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου 
του θέματος, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. ΔΥ/07-06-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1293/07-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία η Επιτροπή εισηγείται την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 5ο/04-06-2021 
(Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Δημόσιου Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» για 
την πράξη ‘‘Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία’’, με Κωδικό ΟΠΣ 5035534. 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 5ο/04-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – 
τιμής, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών 
και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. (287.650,00 € 
με Φ.Π.Α. - Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με Φ.Π.Α.), της Πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου 
με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, 
ένωση εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», που αναδείχθηκε βάσει της αριθμ. 14/724/13-
05-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη, ομόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT 
A.E.». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
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 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
101992/6892/03-08-2020 (με Α/Α Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 93656) διακήρυξης, για την ανάθεση της 
σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού 
περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. (287.650,00 € με Φ.Π.Α. - 
Δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: 21.573,75 € με Φ.Π.Α.), της Πράξης «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ01810002 

στην ένωση εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», της οποίας η εμπροθέσμως 
υποβληθείσα προσφορά, πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό 
και η τεχνική της προσφορά, πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 
Τεχνικής Προσφοράς 111,85 βαθμούς, βάσει των Πρακτικών 1ο/01-10-2020 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής), 2ο/27-01-2021 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 
3ο/15-04-2021 (Διόρθωση σφάλματος αποτύπωσης στοιχείων προσφοράς) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού, και των αριθμ. 3/180/28-01-2021 και 12/623/19-04-2021 αποφάσεων 
της Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, ποσού € 300.924,75 με ΦΠΑ (€ 
242.681,25 πλέον ΦΠΑ € 58.243,50) βαθμολογήθηκε με Τελική Βαθμολογία 100 βαθμούς και είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής, βάσει του Πρακτικού 4ο/27-04-2021 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) 
της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/724/13-05-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 5ο/04-06-2021 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη, Ένωση Εταιρειών «COMITECH A.E. - 
DOTSOFT A.E.», ως ανάδοχο του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και 
ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α. της Πράξης 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5035534 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο ποσό των € 300.924,75 με ΦΠΑ (€ 
242.681,25 πλέον ΦΠΑ € 58.243,50) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810002 και τίτλο 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟ:  

Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού 

περιεχομένου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 287.650,00 € με Φ.Π.Α. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:    21.573,75 € με Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  309.223,75 € με Φ.Π.Α. 

 

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη 

συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» για την πράξη ‘‘Ψηφιακές Υπηρεσίες στα 

Μνημεία’’, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) 

τριακοσίων εννέα χιλιάδων και διακοσίων είκοσι τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε ΛΕΠΤΩΝ 

(309.223,75 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  

(Αριθμός διακήρυξης: 101992/6892/03-08-2020) 

 

Στα Ιωάννινα  την 3η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  13:00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας 

Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/1210/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενη από τους: 

1. Βλάχου Ελένη, αν. προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. 

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο 

2. Γεωργοκίτσο Κων/νο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

για τον Πολίτη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με 

βαθμό Αʼ, μέλος και 

3. Χριστοδούλου Κων/νο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής 

της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της διακήρυξης με αρ. πρωτ: 

101992/6892/03-08-2020 και με Α/Α Συστήματος: 93653, από τον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι την 

ένωση εταιρειών «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», όπως αυτός αναδείχθηκε με την αριθμ. 

14/724/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ6ΞΨΟ1Α7Λ9-8ΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, με την αρίθμ. πρωτ. οικ. 67807/5282/19-05-2021 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει, ως όφειλε, 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών και σε 

έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της ως άνω διακήρυξης και ειδικότερα στην 

παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε και τον φυσικό φάκελο, μετέβη στο γραφείο 220 του Διοικητηρίου, 

όπου σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και αυτών που εμπεριέχονταν στον φυσικό φάκελο.  

Από τον ως άνω έλεγχο, διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη 

και σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα από τη διακήρυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού  

ομόφωνα εισηγείται 

Την κατακύρωση της ένωσης εταιρειών COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E. ως αναδόχου του 

διαγωνισμού. 

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 04-06-2021 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/915/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα 
εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με τον αριθμ. πρωτ. 
8002/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1297/07-06-2021, στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται τα εξής: «…ΣΧΕΤ:  ΚΥΑ  

1777/211994/31-7-2020,(ΦΕΚ 3309Β΄/07-08-2020). Σας παρακαλούμε για την έγκριση πίστωσης 6.600 € στα 

πλαίσια του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων 

για νοσήματα των ζώων καίριας σημασίας τόσο για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου 

όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας και επιβάλλονται κτηνιατρικά μέτρα που αφορούν 

σε διερεύνηση, πρόληψη, έλεγχο, εκρίζωση και έκτακτες επεμβάσεις. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα 

παραπάνω  προγράμματα απαιτούνται τα κάτωθι υλικά  : …. Οι ετήσιες οικονομικές ανάγκες για τις επιλέξιμες 

δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται από τις πιστώσεις  της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του Υπ. Α.Α. και Τ. (έργο 

2019ΣΕ08220006), σύμφωνα με την ΚΥΑ 1777/211994/31-7-2020, (ΦΕΚ 3309Β΄/07-08-2020). Η Πίστωση 

θα καλυφθεί από Ε.Φ.:292- ΚΑΕ: 9459.01.002.01….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 6.600,00 και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021 (Ε.Φ.: 292 – ΚΑΕ: 9459.01.002.01), για 
την προμήθεια των κάτωθι υλικών, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωικού 
Κεφαλαίου, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, το οποίο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων για νοσήματα των ζώων καίριας 
σημασίας τόσο για την προστασία της υγείας του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου όσο και την 
προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας και επιβάλλονται κτηνιατρικά μέτρα που αφορούν 
σε διερεύνηση, πρόληψη, έλεγχο, εκρίζωση και έκτακτες επεμβάσεις, ως εξής: 

1. 100 φιαλίδια  οινοπνεύματος  400ml   70% 

2. Προστατευτικά γάντια μιας χρήσης από ελαστικό νιτριλίου (ΝBR)  Latex free, Powder free , μέγεθος Μ 40 

πακέτα των 100 τεμ.  , L  80  πακέτα των 100 τεμ,  και  ΧL   40 πακέτα των 100  τεμ. 

3. 50 κουτιά φελιζόλ με ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις 45 (μ) X 30 (π) Χ 20 (υ)  

4. 50   κουτιά φελιζόλ με ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις 30 (μ) Χ 20 (π) Χ 12 (υ) 

5. 1000 τεμ σακουλάκια μικρού μεγέθους  (19 x 25 cm) με κλείσιμο zip 

6. 5000 φιαλίδια αιμοληψίας υπό κενό (Clot Activator Tube) /9-10 ml (16x100mm) με ημερομηνία λήξης μετά 

από τον Ιούνιο του 2022. 

7.  40 πακέτα μάσκες μιας χρήσης (ear loop) πακέτο των 50 τεμ 

8. 50 φιαλίδια απολυμαντικό gel χεριών 500 ml με αντλία. 

9. 1.500 τεμ.  αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες 100 ml  με ημερομηνία λήξης μετά από τον Ιούνιο του 2022. 

10.  2000 αντισηπτικά μαντηλάκια χεριών μιας χρήσης συσκευασμένα  ένα-ένα. 
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11.  500 παγοκύστεις των 500 ml 

12. 4  ανταλλακτικοί γυάλινοι κύλινδροι για αυτόματη σύριγγα  φυματινισμού (HENKE SASS WOLF) των 2 ml. 

13.  2 αυτόματες σύριγγες φυματινισμού μεταλλικές των 2 ml με αυτόματη δοσολογία 0,1 ml ανά δόση. 

14.  2 ιατρικές ποδιές υφασμάτινες λευκές ( μια XL-  μια XXL). 

15.  2 ζεύγη μπότες ελαστικές λευκές κοντές (ένα Νο 44- ένα Νο 45) 

16.  2 ζεύγη μπότες ελαστικές μαύρες κοντές (δύο Νο 43- ένα Νο 45) 

17. 3 αναγνώστες (reader-scanner)  με ανταλλάξιμη εξωτερική κεραία 60 cm για ηλεκτρονικούς βώλους, 

ηλεκτρονικά ενώτια και microchip με σύνδεση USB για μεταφορά δεδομένων και πρόγραμμα επικοινωνίας 

με Η/Υ 

18. 10 κουτιά των 12 τεμ. βελόνες φυματινισμού Louer-Lock 0,70 x 4mm 23G x ⅛" 

19. 500 ζεύγη ποδονάρια Nylon μέχρι το γόνατο αδιάβροχα. μιας χρήσης. 

20. 200 Ρόμπες Nylon μιας χρήσης αδιάβροχες με κουκούλα. 

21. 150 ολόσωμες φόρμες  μιας χρήσης διαπνεόμενες με φερμουάρ με δείκτη προστασίας τύπου 5/6 χρώματος 

μπλε μέγεθος XXL. 

22. 100 ολόσωμες φόρμες  μιας χρήσης διαπνεόμενες με δείκτη προστασίας τύπου 4/5/6 χρώματος λευκού μέγεθος  

ΧΧL. 

23. Θερμόμετρο ψύξης απλό 5 τεμάχια. 

24. Θερμόμετρο ψύξης με ψηφιακό καταγραφικό 3 τεμάχια.  

25. 15 kg. σακούλες διαφανείς 30 x 40 cm μαλακές. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/916/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών 
Ιουλίου και Αυγούστου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2637/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1321/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση Προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006), 
εισηγείται «…την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (350€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Ε.Φ 291 και Κ.Α.Ε. 9459.01.002.01 οικ. Έτους 

2021, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για την υλοποίηση Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006)…», σύμφωνα με τον 
συνημμένο Πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 350,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εκτός και εντός 
έδρας, μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006) και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Υπαλλήλων 

Δαπάνη Ημερήσιας Αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 
Δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 
Συνολική 

Δαπάνη 

2 80,00 270,00 350,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/917/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
542/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1304/08-06-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

«… Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε  η προαναφερόμενη  απόφαση, η οποία 
υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου στη καταβολή ποσού (93.912,11) ευρώ με το 
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αναφερόμενης σ αυτή αγωγής.  Το ως άνω ποσό 
αφορά αμοιβή υπέρ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία <<Κ/Ξ 
ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝ.ΙΩΑΑΝΝΗΣ –ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΝ. 
ΣΠΥΡΟΣ >> αναδόχου του έργου με τίτλο << Προμήθεια και εγκατάσταση δύο 
συρόμενων αναβατήρων, δυο παιδικών αναβατήρων καθώς και προμήθεια 
μηχανήματος διάστρωσης χιονιού >>.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  και δεδομένου ότι, στη προκειμένη περίπτωση δεν 
συντρέχει λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου, καθώς η ως άνω απόφαση βασίζει την κρίση της περί υποχρέωσης  
καταβολής του ποσού από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε ορθή ερμηνεία και εφαρμογή 
του νόμου και πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν 
το νομικό και πραγματικό μέρος της υπόθεσης, το δε επιδικασθέν ποσό δεν έχει 
καταβληθεί μέχρι σήμερα στον ανάδοχο, θα πρέπει η Επιτροπή σας να λάβει απόφαση 
για παραίτηση από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης εναντίον της 
προαναφερόμενης απόφασης, έτσι ώστε να καταστεί τελεσίδικος  και να προχωρήσει 
η διαδικασία καταβολής της δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο νόμο.  

Σημειώνεται ότι η ανάδοχος με email που απέστειλε στις 4-6-2021 συμφωνεί να 
περικόψει τα 2/3 των επιδικασθέντων υπέρ αυτής τόκων και η διαφορά να λήξει με 
την καταβολή του κεφαλαίου 93.921 + 9.990 τόκους + 2.820 δικαστική δαπάνη ( βλ 
email πληρεξούσιου Δικηγόρου ). 

Επισυνάπτεται σε αντίγραφο η υπ΄ αριθμ 63/2021 απόφαση του Μονομελούς 
πρωτοδικείου Ιωαννίνων.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά 
της υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε 
δεκτή η από 13-01-2015 αγωγή της κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ 
ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΥΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝ.ΙΩΑΑΝΝΗΣ –ΒΛΑΧΑΣ ΚΩΝ. 
ΣΠΥΡΟΣ», αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συρόμενων αναβατήρων, 
δυο παιδικών αναβατήρων καθώς και προμήθεια μηχανήματος διάστρωσης χιονιού» και 
υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου (ως καθολική διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
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Ιωαννίνων) να καταβάλλει στην ενάγουσα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ποσό των 93.912,11 
€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, που αφορά στην αμοιβή της ενάγουσας για 
την προμήθεια και εγκατάσταση του δεύτερου παιδικού αναβατήρα,  

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 542/08-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη, επειδή «… 
στη προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει λόγος άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, καθώς η ως άνω απόφαση βασίζει την κρίση της περί 
υποχρέωσης  καταβολής του ποσού από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε ορθή ερμηνεία και 
εφαρμογή του νόμου και πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό ως προς τα στοιχεία που 
συγκροτούν το νομικό και πραγματικό μέρος της υπόθεσης, το δε επιδικασθέν ποσό δεν 
έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα στον ανάδοχο», ενώ επιπλέον, η ενάγουσα συμφωνεί να 
περικόψει τα 2/3 των επιδικασθέντων υπέρ αυτής τόκων. 

 Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της 
έφεσης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/918/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 75435/5717/31-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο 
Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 75435/5717/31-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1310/08-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) 
με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής για την πληρωμή δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο Ελληνικό 
Κτηματολόγιο». 

6. Ό,τι 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. 75435/5717/31-
05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή δήλωσης 
ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο», το κείμενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ιωάννινα   31  - 05 - 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                             

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         Αρ. Πρωτ. Οικ: 75435/5717 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                       

Τμήμα Προϋπολογισμού & 

Δημοσιονομικών Αναφορών                  

 

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Πύρρου 1                                   

Ταχ. Κώδικας : 45221                          

Πληροφορίες : Ν. Τσαραούση       

Τηλέφωνο : 26510-87226 

                              

        

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 

για την πληρωμή δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα  Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

3. Των άρθρων 17 και 18 του Ν.Δ.496/1974 "Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.", όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε.  

4. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 

8. Την έκτακτη ανάγκη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων δήλωσης ακινήτου της 

Περιφέρειας Ηπείρου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού σαράντα ευρώ (40,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ.072 και ΚΑΕ 0899.01, για την πληρωμή δαπάνης δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων 

στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και των τραπεζικών εξόδων. 

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  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 

………». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/920/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του από 03-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/733/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
24.193,55 € και συνολικής δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1058/29-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αρ. 732/27-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. 
έτους 2021 σύμφωνα με την με α/α 912 και αρ. πρωτ. 953/18-03-2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 916 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1451/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1303/08-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 03-06-2021 για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κιτσοπάνος», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ και 12.600,00 με ΦΠΑ. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 03-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 03-06-2021, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 24.193,55 € και συνολικής 
δαπάνης 30.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.033.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κιτσοπάνος», η οποία 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ και 12.600,00 με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 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 )  

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και 

το σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 03.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 

πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

1354/31.05.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια 

συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

μαζί με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω ή στα νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Νικόλαος Σιμόπουλος Α2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

2. Νικόλαος Τζαμάκος 47.000,00 € ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

3. Σπυρίδων Ζιώβας Α2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

4. Απόστολος Παπαϊωάννου 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

5. Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

6. Περικλής Ζώτος Α2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

7. Λάμπρος Γεωργούλας 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

9 Βασίλειος Σίμος 42.000,00 € ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

10. Φώτιος Στεφάνου 53.000,00 € ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

11. Γ.Ν. & Θ. Θωμάς Ο.Ε. 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

12. Γεώργιος Κιτσοπάνος 40.000,00 € ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

13. Παναγιώτης Κατέρος 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
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Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα 

την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν 

από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των 

προσφορών όπως παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς 

απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1. Νικόλαος Σιμόπουλος 25,00 % 15.776,90 

2. Νικόλαος Τζαμάκος 39,00 % 12.831,87 

3. Σπυρίδων Ζιώβας 44,00 % 11.780,08 

4. Απόστολος Παπαϊωάννου 39,00 % 12.831,87 

5. Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,00 % 11.990,44 

6. Περικλής Ζώτος 50,00 % 10.517,93 

7. Λάμπρος Γεωργούλας 49,00 % 10.728,29 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51,00 % 10.307,57 

9 Βασίλειος Σίμος 37,00 % 13.252,59 

10. Φώτιος Στεφάνου 45,00 % 11.569,72 

11. Γ.Ν. & Θ. Θωμάς Ο.Ε. 52,00 % 10.097,21 

12. Γεώργιος Κιτσοπάνος 58,00 % 8.835,06 

13. Παναγιώτης Κατέρος 30,00 % 14.725,10 

 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των ποσοστών. 

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
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Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κιτσοπάνος». Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 

ποσό 10.161,29 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

 Άρτα, 03.06.2021 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Νικόλαος Σερβετάς 
   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης 

 

  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς 

απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & 

ΦΠΑ) 

1. Γεώργιος Κιτσοπάνος 58,00 % 8.835,06 

2. Γ.Ν. & Θ. Θωμάς Ο.Ε. 52,00 % 10.097,21 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51,00 % 10.307,57 

4. Περικλής Ζώτος 50,00 % 10.517,93 

5. Λάμπρος Γεωργούλας 49,00 % 10.728,29 

6. Φώτιος Στεφάνου 45,00 % 11.569,72 

7. Σπυρίδων Ζιώβας 44,00 % 11.780,08 

8. Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,00 % 11.990,44 

9 Νικόλαος Τζαμάκος 39,00 % 12.831,87 

10. Απόστολος Παπαϊωάννου 39,00 % 12.831,87 

11. Βασίλειος Σίμος 37,00 % 13.252,59 

12. Παναγιώτης Κατέρος 30,00 % 14.725,10 

13. Νικόλαος Σιμόπουλος 25,00 % 15.776,90 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/921/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό-άρση προσχώσεων ρέματος από την περιοχή 
Παντάνασσας έως Καμπή». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 1341/02-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1273/03-06-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 65981/3225/17.05.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 

2018–2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό-άρση προσχώσεων ρέματος από 

την περιοχή Παντάνασσας έως Καμπή»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως 

Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 

Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του ρέματος και άρση 

προσχώσεων αυτού. Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, 

απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα 

ισχύος άνω των 130 ίππων), η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.  

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω ότι μέσω του ρέματος 

εκτρέπονται νερά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από τον ποταμό Λούρο για το πότισμα της περιοχής αλλά 

και για την προετοιμασία για την αντιπλημμυρική ιδιότητα του κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου…..». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση 
– καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 – 2020» για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό-άρση προσχώσεων 
ρέματος από την περιοχή Παντάνασσας έως Καμπή», με τη χρήση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή (ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ισχύος άνω των 130 ίππων) και με επιμέτρηση των εργασιών, σε 
ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του 
ρέματος και άρση προσχώσεων αυτού και ειδικότερα, καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, 
απομάκρυνση προσχώσεων φερτών υλικών, εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του ότι, μέσω του ρέματος εκτρέπονται νερά κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, από τον ποταμό Λούρο για το πότισμα της περιοχής αλλά και για την προετοιμασία για την 
αντιπλημμυρική ιδιότητα του κατά τους χειμερινούς μήνες. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/922/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 74415/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1264/01-06-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 9 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αριθ. 255679/16-2-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «Χρηματοδότηση έργων από το 

λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων – Εφαρμογή παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 2040/92 

σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 2647/98». 

3. Την αριθ. 1290/78013/21-6-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Αξιοποίηση αδιάθετων ποσών σε λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Ιχθυοτροφείων» (ΑΔΑ:ΒΕΖΧΒ-

ΞΕΚ). 

4. Την αριθ. πρωτ.1044/111624/2-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ειδικοί Λογαριασμοί Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοτροφείων» (62954653ΠΓ-39Υ). 

5. Την αριθ. πρωτ.1121/128661/10-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Διευκρινήσεις όσον αφορά την απορρόφηση χρηματικών ποσών από τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

βελτιωτικών έργων σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 10, του ν.δ. 420/70 (Α΄156), Αλιευτικός 

Κώδικας» (ΑΔΑ:73ΥΜ4653ΠΓ-1ΝΦ). 

6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Το αριθ. 2/43456/0026/7-11-2014 έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους «Περί διάθεσης πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή». 

9. Το αριθ. πρωτ.993/25-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την 

«Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Άγριλλος». 

10. Την ενημέρωση της Τράπεζας Πειραιώς, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο 

13.073,90 € στο λογαριασμό Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Άγριλλος. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδων σαράντα 

τεσσάρων ευρώ (7.044,00 €) για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Άγριλλος». 

Η μίσθωση μηχανημάτων θα χρηματοδοτηθεί από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος, που τηρείται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα. ...». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.044,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 
Άγριλλος», από τις διαθέσιμες πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου 
Άγριλλος, που τηρείται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/923/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των 
ιχθυοτροφείων Άγριλλος και Τσουκαλιό της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 74422/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1265/01-06-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 9 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αριθ. 255679/16-2-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «Χρηματοδότηση έργων από το 

λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων – Εφαρμογή παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 2040/92 

σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 2647/98». 

3. Την αριθ. 1290/78013/21-6-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Αξιοποίηση αδιάθετων ποσών σε λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Ιχθυοτροφείων» (ΑΔΑ:ΒΕΖΧΒ-

ΞΕΚ). 

4. Την αριθ. πρωτ.1044/111624/2-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ειδικοί Λογαριασμοί Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοτροφείων» (62954653ΠΓ-39Υ). 

5. Την αριθ. πρωτ.1121/128661/10-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Διευκρινήσεις όσον αφορά την απορρόφηση χρηματικών ποσών από τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

βελτιωτικών έργων σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 10, του ν.δ. 420/70 (Α΄156), Αλιευτικός 

Κώδικας» (ΑΔΑ:73ΥΜ4653ΠΓ-1ΝΦ). 

6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Το αριθ. 2/43456/0026/7-11-2014 έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους «Περί διάθεσης πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή». 

9. Το αριθ. πρωτ.882/26-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την 

«Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των ιχθυοτροφείων Τσουκαλιό και Άγριλλος». 

10. Την ενημέρωση της Τράπεζας Πειραιώς, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο 

13.073,90 € στο λογαριασμό Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Άγριλλος και 975,63 € στο 

λογαριασμό Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδων τριάντα 

ένα ευρώ (7.031,00 €) για την «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των ιχθυοτροφείων Άγριλλος και 

Τσουκαλιό». Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου 

Ιχθυοτροφείου Άγριλλος και το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, που 

τηρούνται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα. …..». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.031,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των ιχθυοτροφείων 
Άγριλλος και Τσουκαλιό», από τις διαθέσιμες πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου 
Ιχθυοτροφείου Άγριλλος και του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, 
που τηρούνται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/924/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) της 
Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1779/28-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1241/31-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπολόγου 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, κατόπιν υποβολής από την υπόχρεο 
όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
εισήγηση. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Αμπελογιάννη Νικόλαου, από κάθε 
ευθύνη ως υπολόγου του αριθμ. 252/12-05-2021 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε 
Άρτας, ποσού € 10.000,00 το οποίο εκδόθηκε βάσει της αριθμ. 13/680/27-04-2021 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στην πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών Μηχανής 
Γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας, κατόπιν υποβολής από την 
υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα   

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/925/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
περί υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί υποβολής αιτήματος στον 
ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, 
στην Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1879/09-06-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1317/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«… Έχοντας υπόψη: …. 

7. Τις αριθμ. οικ 28286/450/20-6-2017  (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/7-7-2017), οικ. 66837/1486/17-12-2018 (ΦΕΚ 5764/τ. 

Β΄/20-12-2018)  και οικ. 28011/635/9-7-2020 (ΦΕΚ 2855/τ. Β΄/13-7-2020) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

αναφορικά με επιχορήγηση φορέων του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για 

την απασχόληση μακροχρόνια  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 

8. Την αριθ. 59951/30-8-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2) και την 

αριθμ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 

(ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52) που αφορούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια 

ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του Δημοσίου Τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική 

δραστηριότητα. 

9. Τις αριθμ. οικ. 941/18-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ2Μ7Λ9-Θ42) και οικ. 942/18-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΤΞ7Λ9-ΓΒ4) 

εγκρίσεις ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης. 

10. Τις αριθμ οικ. 956/18-3-2021(ΑΔΑ:Ω2ΙΦ7Λ9-Π4Ω) και οικ. 957/18-3-2021(ΑΔΑ:9ΡΔΥ7Λ9-ΒΑ6)  

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την υπ’ αριθ. 10 / 540 / 31-3-2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 

ΨΒΦΦ7Λ9-Γ73 ) σχετικά με την έγκριση:  

α) υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την  πρόσληψη  στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας συνολικά έξι ( 

6 ) ατόμων, ήτοι ενός ( 1 ) ατόμου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δύο ( 2 ) ατόμων Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης και τριών ( 3 ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης 

απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας δώδεκα ( 12 ) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης ) και  

β) αποδοχής επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε 

ποσοστό 75%, με ανώτατο όριο τα 750,00€ μηνιαίως από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ των συμμετεχόντων 

ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο προαναφερόμενο πρόγραμμα. 

12. Το από 12-5-2021 σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην διαδικτυακή πύλη 

του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ανέργων. 

13. Το αριθμ. 4013 / 21-5-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ Άρτας σχετικά με την παροχή οδηγιών για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών  σε συνδυασμό 

με την συνημμένη αριθμ. 22 / 2021 / 000079368827 / 21-5-2021 απόφαση Ένταξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας στο προαναφερόμενο πρόγραμμα. 

14. Το αριθμ. 4081 / 25-5-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ 502201 ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ από το οποίο προκύπτει ότι  δεν 

υπάρχουν υποψήφιοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπόδειξης και πρόσληψης 

για την μία ( 1 ) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού και για την μία ( 1 ) θέση Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής 

Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με βάση με τις οποίες οι ανωτέρω δύο (2) 

θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα διατεθούν πλέον για την πρόσληψη δύο  (2) υποψηφίων κατηγορίας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο ηλεκτρονικό αίτημα της υπηρεσίας μας στην διαδικτυακή πύλη του 

ΟΑΕΔ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την τροποποίηση της  αριθ. 10/540/31-03-2021  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 

Ηπείρου «Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια 
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ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας»  (ΑΔΑ: ΨΒΦΦ7Λ9-Γ73) ύστερα από το αριθμ. 4081/25-5-2021 

έγγραφο του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Άρτας ως εξής: 

α) Την παράλειψη της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κατά το μέρος που αφορά την έγκριση 

υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη στην Π.Ε Άρτας συνολικά δύο (2) ατόμων της κατηγορίας 

αυτής, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπόδειξης και πρόσληψης στη βάση 

δεδομένων του ΟΑΕΔ. 

β) Την αύξηση του συνολικού αριθμού ατόμων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), για 

τα οποία εγκρίνεται η πρόσληψη και υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, από τρία (3) σε πέντε (5) και την 

παράλληλη έγκριση υποβολής νέου ηλεκτρονικού αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη στην Π.Ε Άρτας 

δύο (2) επιπλέον ατόμων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ώστε οι έξι (6) συνολικά θέσεις 

για τις οποίες εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψή τους στην Π.Ε Άρτας θα είναι 

πλέον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και πέντε (5) άτομα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 10/540/31-03-2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Η παρούσα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (δ) και (ζ) του 

άρθρου 176 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ....». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
εισηγήθηκε, όπως και στη σχετική  αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
να επανέλθει η Π.Ε. Άρτας, με εισήγηση με αυξημένο προϋπολογισμό, για την απασχόληση 
περισσότερων μακροχρόνια ανέργων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1879/09-06-2021 (ανωτέρω υπό στ. 7) 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας και το αριθμ. 4081/25-5-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Άρτας ως εξής: 

α) Την παράλειψη της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κατά το μέρος που αφορά στην 
έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη στην Π.Ε Άρτας συνολικά δύο (2) ατόμων 
της κατηγορίας αυτής, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπόδειξης και 
πρόσληψης στη βάση δεδομένων του ΟΑΕΔ. 

β) Την αύξηση του συνολικού αριθμού ατόμων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), για τα 
οποία εγκρίνεται η πρόσληψη και υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, από τρία (3) σε πέντε (5) και την 
παράλληλη έγκριση υποβολής νέου ηλεκτρονικού αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη στην Π.Ε 
Άρτας δύο (2) επιπλέον ατόμων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ώστε οι έξι (6) 
συνολικά θέσεις για τις οποίες εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψή τους στην 
Π.Ε Άρτας θα είναι πλέον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
και πέντε (5) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 10/540/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, πέραν των ήδη εγκεκριμένων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/927/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου 
επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού 
κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 
με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-161- 

 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00 € με ΦΠΑ για την 
προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2020. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 
Άρτας, οικ. έτους 2021, καταχωρημένη με α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθμ. 9/466/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου 
πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, 
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3,  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 
35.000,00 € με Φ.Π.Α. 

βάσει της αρ. πρωτ. 17455/15.02.2021 (ΑΔΑ: 62Θ5ΟΡ1Γ-Κ1Τ) απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης αγοράς από το 
ελεύθερο εμπόριο, οχήματος, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Άρτας, και του αριθμ. πρωτ. 
20156/02-02-2021 εγγράφου του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων 
της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σχετικά με την «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής». 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 12/675/13-05-2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 251/20-01-2021 
(ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 399 στο 
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Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας. 

9. Την αριθμ. 13/682/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει της αριθ. 
πρωτ. 600/30-03-2021 διακήρυξης, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) 
καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε 
(5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, η 
εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών) της οποίας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η 
τεχνική της προσφορά για το προσφερόμενο όχημα HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 
7DCT, έλαβε βαθμολογία 109,83% και κατέθεσε προσφορά ποσού 34.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2045/09-06-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1322/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση του αριθ. ΙΙ/20-05-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση 

και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για την  ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και   

εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του αριθμ. 600/30-03-2021  συνοπτικού   διαγωνισμού της Π.Ε. 

Άρτας και κατακύρωση του αποτελέσματος του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ».». 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, βάσει της αριθ. πρωτ. 600/30-03-2021 διακήρυξης, για την προμήθεια από 
το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου 
SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3, για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. 
έτους 2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε 
νομίμως και εμπρόθεσμα η εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Αθηνών) η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, με την αριθμ. 
13/682/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, στην εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Αθηνών  η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και 
πεντακοσίων ευρώ (34.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το αυτοκίνητο 
HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
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 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει της αριθ. πρωτ. 600/30-03-
2021 διακήρυξης, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου 
πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, 
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

στην εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών) της οποίας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η τεχνική 
της προσφορά για το προσφερόμενο όχημα HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT, έλαβε 
βαθμολογία 109,83% και κατέθεσε προσφορά ποσού 34.500,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/14-04-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 13/682/27-04-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, 
όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
ΙΙ/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» (9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών), για την προμήθεια του οχήματος HYUNDAI 
TUCSON PREMIUM – 7DCT, με ποσό 34.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.023.01, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 
12/675/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 462 & αριθμ. πρωτ. 
251/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΔ527Λ9-ΖΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με 
α/α 399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    IΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

      Στην Άρτα 20/5/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2170/11-12-2020 

(ΑΔΑ:6ΩΠΤ7Λ9-ΥΒΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου 

να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο της αριθ. 600/30-3-2021  διακήρυξης διενέργειας: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 

(35.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV: 34100000-8)». 

 

 

     Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος 

2) Κωνσταντίνος Τζουμάκας, Μέλος 

3) Μαρία Γρύλλια, Μέλος, 

    άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

       

      Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από την ακόλουθη εταιρεία:  Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

1). το αριθμ. 1737/19-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού 

– Οικονομικού της ΠΕ Άρτας. 

2). την αριθμ. 13/682/27-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (35.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV: 

34100000-8)» σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. 

Ιωαννίνων – Αθηνών κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης.  

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής 

του και κατόπιν μονογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

1 Ποινικό Μητρώο ΝΑΙ 
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2 Φορολογική Ενημερότητα ΝΑΙ 

3 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΝΑΙ 

4 
Πιστοποιητικά  της 

παρ.2.2.3 της Διακήρυξης 
ΝΑΙ 

5 

Υπεύθυνες δηλώσεις (που 

προβλέπονται από τη 

Διακήρυξη) 

ΝΑΙ 

6 
Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου 
ΝΑΙ 

7 
Αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης  
ΝΑΙ 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ανάδειξη αναδόχου του 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (35.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (CPV: 34100000-8)». 

 

 

την εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών  η οποία 

κατέθεσε προσφορά ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (34.500,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το αυτοκίνητο HYUNDAI TUCSON PREMIUM – 7DCT. 

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. Άρτας μαζί με το σχετικό φάκελο της προσφοράς, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

                    Άρτα   20/5/2021 

                                                               Η Επιτροπή 

 

 

      Γεώργιος Ψωμάς 

 

          

     Κωνσταντίνος Τζουμάκας 

 

 

      Μαρία Γρύλλια     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/929/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και των όρων αυτής για τη 
μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 
Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -
2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 
5029822 και ακύρωση της σχετικής αριθμ. 33/2193/11-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2045/09-06-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1322/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα σχέδιο της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου 
και εισηγείται την «Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας  και των όρων αυτής για τη 

μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της 

Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822». .» και την 
ακύρωση της αριθμ. 33/2193/11-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 242/96, για τη μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής της Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με 
κωδικό ΟΠΣ 5029822 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 
2014-2020» και  

 Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2045/09-06-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης – παραλαβής του μισθίου, με  δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 242/1996. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για το μίσθωμα, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την 
κατακυρωτική απόφαση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ:9459.14.000.01 του 
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εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με τις με α/α: 
306 & αριθμ. πρωτ.: οικ. 170/18-01-2021 (ΑΔΑ:60Ε97Λ9-78Ο) και α/α: 904 & αριθμ. πρωτ.: οικ. 
945/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Η97Λ9-ΞΒΟ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες  
καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με α/α 302 και 907 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 33/2193/11-12-2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/930/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση με τη ΔΕΔΔΗΕ του υποέργου 
«Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας ετών 2018-2019» του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού 
ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (πκ 2013ΕΠ03000013)».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8965/31-05-2021 έγγραφο, 
συνημμένο αντίστοιχα με αρ. πρωτ. 1270/02-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παρακαλούμε να εγκρίνετε την δαπάνη για την εκπόνηση με τη ΔΕΔΔΗΕ του υποέργου: «Πρόγραμμα 

Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας ετών 2018-2019» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ: 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση 

Αγροτικού Ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (πκ2013ΕΠ03000013)» : (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 18.941,68 € για την εκπόνηση με τη ΔΕΔΔΗΕ 
του υποέργου της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ετών 2018-2019» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου  
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση Αγροτικού 
Ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (πκ2013ΕΠ03000013). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/931/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηματικού ποσού λόγω μη ολοκλήρωσης μεταβίβασης δίκυκλου οχήματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 9108/02-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1283/03-06-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
39,00 €, για την επιστροφή ποσού στον δικαιούχο Λώλη Χριστόφορο του Γεωργίου, λόγω 
μη ολοκλήρωσης μεταβίβασης δίκυκλου οχήματος. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 39,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, για την επιστροφή του ποσού στον δικαιούχο Λώλη Χριστόφορο 
του Γεωργίου, λόγω μη ολοκλήρωσης μεταβίβασης δίκυκλου οχήματος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/932/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ των υπηρεσιακών οχημάτων 

της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9654/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1295/07-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για έλεγχο (ΚΤΕΟ) των υπηρεσιακών 
οχημάτων, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9222 και ΚΗΥ 9957 της Π.Ε Θεσπρωτίας, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 150,00 € για έλεγχο ΚΤΕΟ των υπηρεσιακών 
οχημάτων, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9222 και ΚΗΥ 9957 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0899.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/933/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή επαληθευτή για την διενέργεια 
πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για 
το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PROENERGY Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the 
Balcan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
Interreg V-B Balcan - Mediterranean  2014-2020» (Κωδικός MIS: 5049242). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9795/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1308/08-06-
2021, στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Π.Ε. Θεσπρωτίας στα πλαίσια διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων για το 

ως άνω έργο αιτήθηκε όπως η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί της Ε.Ε. ορίζουν με το από 18-03-2021 

και αριθμ. εισερχομένου εγγράφου 33600/19-03-2021 ( α συνημμένο), στην  Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» τον ορισμό επαληθευτή. 

Μετά την με αριθμ. πρωτ. 35379/24-03-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για ορισμό επαληθευτή για 

τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου για το έργο TRUST (β συνημμένο) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του «ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ» για τις εργασίες διενέργειας 

πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (ΠΕ Θεσπρωτίας) για το έργο με 

τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “ 

PROENERGY Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balcan Mediterranean Territory ” στο 

πλαίσιο του  Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balcan - Mediterranean  2014-2020», 

(Κωδικό MIS: 5049242)», μέχρι του ποσού 9.180 € ( 3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 

PROENERGY  που έχει εγγραφεί στον τον φορέα 071 και ΚΑΕ 9459.15000.01  του προϋπολογισμού της ΠΕ 

Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2021 ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 9.180,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.15000.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για την αμοιβή του 
«ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ» για τις εργασίες διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων 
στον δικαιούχο (ΠΕ Θεσπρωτίας) για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PROENERGY Promoting Energy Efficiency in Public 
Buildings of the Balcan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balcan - Mediterranean  2014-2020» (Κωδικός MIS: 5049242), και μέχρι του 
ποσού € 9.180,00 (3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) συμπεριλαμβανομένων όλων των 
νόμιμων κρατήσεων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/934/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά 
ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public 
Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9848/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1319/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου Υλοποιεί ως επικεφαλής Εταίρος το έργο Promoting Energy Efficiency in Public 

Buildings of the Balkan Mediterranean Territory  με το ακρωνύμιο PROENERGY , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 . 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων ιδιαίτερα δε 

στην περιοχή ευθύνης και διαμόρφωσης πολίτικων των άλλων εταίρων του Έργου που είναι οι κάτωθι : 

1. Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε Θ Θεσπρωτίας (  Lead Beneficiary) 

2. Development Agency of Evia (Project Beneficiary 2)  

3.Cyprus Energy Agency (PB 3) 

4. Department of Electrical and Mechanical Services, Ministry of Transport Communications and Works of 

Cyprus (PB4)  

5. RDA WITH BSC FOR SMES Bulgaria (PB 5)  

6. Ministry of Infrastructure and Energy, Albania    

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.052.500,00 ευρώ εκ των όποιων 894.625,00 ευρώ από 

Ευρωπαϊκούς πόρους και τα 157.875,00 από Εθνικές συμμέτοχες . 

Οι μεταφορές των Ευρωπαϊκών πιστώσεων προς όλους τους συμμετέχοντες  Εταίρους γίνονται μέσω της 

Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας ( αφού πρώτα πιστωθούν στον Λογαριασμό της ) όπως προβλέπεται 

από το εγχειρίδιο εφαρμογής του Προγράμματος . 

Μετά το από 11-05-2021 και αριθμό πρωτ.. 53065 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με 

το όποιο ειδοποιήθηκαν όλοι οι Επικεφαλής Εταίροι για τα ποσά που τους έχουν αποσταλθεί στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 (συνημμένο 1)  

καθώς επίσης και  από 07/06/2021 και αριθμ. πρωτ. 63570 έγγραφο του ιδίου Υπουργείου (συνημμένο 2) και 

το από 4/6/2021 εισερχόμενο έμβασμα  15.451,66 ευρώ όπως αυτό φαίνεται και στον  Πίνακα που αφορά το 

έργο PROENERGY  και τον Δικαιούχο του Πόσου RDA WITH BSC FOR SMES (συνημμένο 3)σύμφωνα με 

το MIS 5049242(Κωδικός έργου) . 

Η μεταφορά θα γίνει σε προκαθορισμένο αριθμό λογαριασμού (συνημμένο 2) που ο κάθε Εταίρος έχει 

ΔΗΛΩΣΕΙ  την Έναρξη του Έργου . 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για : 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 15.451,66 ευρώ για μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου 

Project Beneficiary  5 ( PB 5 )   Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and 

Medium sized Enterprises ( RDA WITH BSC FOR SMES) στη Βουλγαρία, σε βάρος του ΚΑ 5399.01 του 

Φορέα 071 του προϋπολογισμού 2021 …». 

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

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 15.451,66 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος 
του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 5399.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021, 
για την μεταφορά του ποσού στον Εταίρο του Έργου Project Beneficiary 5 (PB 5) Regional 
Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium sized Enterprises 
(RDA WITH BSC FOR SMES) στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του Έργου “PRO-ENERGY - 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 το 
οποίο υλοποιεί Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως επικεφαλής 
Εταίρος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/935/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 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 με αρ. πρωτ. 9303/09-06-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1320/09-06-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία με την 

οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. 
και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως 
εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

Ε.Φ. 072 /  

ΚΑΕ 

1 

Προμήθεια έντυπων 

δελτίων τεχνικού 

ελέγχου και 

αυτοκόλλητων 

σημάτων 

Προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων πρωτότυπων και 

αντιγράφων (8.000) έντυπων δελτίων τεχνικού 

ελέγχου και δύο χιλιάδων (2.000) αυτοκόλλητων 

σημάτων  για τις ανάγκες  του ΚΤΕΟ της Δ/νσης  

Μεταφορών και Επικοινωνιών  της ΠΕΘ. 

800,00 € 1699.01 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/936/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 60ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νεοχωρίου και Πετροβίτσας Δήμου Σουλίου 
προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 7420/28-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1229/28-05-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.Το με αρίθμ. πρωτ. : 1107/08-02-2021 αίτημα του Δήμου Σουλίου για την άμεση αποκατάσταση του 

οδοστρώματος λόγω διάβρωσης μετά από υποχώρησή του εξαιτίας των εκτεταμένων βροχοπτώσεων στην περιοχή 

στην περιοχή Νεοχωρίου του Δήμου Σουλίου. 

2.Ο μεγάλος όγκος νερού σε συνδυασμό με το πεπαλαιωμένο δίκτυο της περιοχής είχαν σαν αποτέλεσμα τα όμβρια 

ύδατα να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της οδού, προκαλώντας αποκοπή – ολίσθηση των πρανών κατάντη. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση – ολίσθηση τμήματος της οδού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία και 

κίνδυνο ταυτόχρονα. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας στις περιοχές Νεοχωρίου 

και Πετροβίτσας με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων με την κατασκευή 

τεχνικών, ώστε οι οδοί να κυκλοφορούνται με ασφάλεια. 

3.Την  με  αριθμ. : 65970/3220/17-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νεοχωρίου και Πετροβίτσας δήμου Σουλίου προς 

αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 

περιοχής Νεοχωρίου και Πετροβίτσας δήμου Σουλίου προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου 

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

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής 
Νεοχωρίου και Πετροβίτσας δήμου Σουλίου προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας στις περιοχές Νεοχωρίου 
και Πετροβίτσας με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, η διευθέτηση των όμβριων υδάτων με την 
κατασκευή τεχνικών, ώστε οι οδοί να κυκλοφορούνται με ασφάλεια, δεδομένου ότι ο μεγάλος όγκος νερού 
σε συνδυασμό με το πεπαλαιωμένο δίκτυο της περιοχής είχαν σαν αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να 
διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της οδού, προκαλώντας αποκοπή – ολίσθηση των πρανών κατάντη και ως εκ 
τούτου την κατάρρευση – ολίσθηση τμήματος της οδού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία και 
κίνδυνο ταυτόχρονα. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/937/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση 
βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 
Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 27/1855/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας – 
κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του.  

7. Την αριθμ. 5/281/18-02-2021 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 «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 282.200,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 327/15-02-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε 
ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20230/19-10-2020 απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας  και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 218.000,00 €), βάσει της με α/α 367 & αριθ. πρωτ. 
6404/366/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 64.200,00 €), βάσει της με α/α 90 & αρ. πρωτ. 
1245/2021/13-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 9/481/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθμ. 12/647/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 12-04-2021 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. 179729, που διενεργήθηκε την 
12-04-2021 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή 
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τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 282.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 
00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το 
οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε 
εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € (χωρίς ΦΠΑ). 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2331/27-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1224/27-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 27-05-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 27-05-2021 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 12-04-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 179729, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – 
σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας και των πιστώσεων του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα «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 12-04-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο 
Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και 
εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € 
(χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 12-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/647/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 27-05-2021 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 οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 118.915,64 χωρίς ΦΠΑ και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.010.01 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της με α/α 367 & αριθ. πρωτ. 6404/366/19-01-2021 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας, 
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βάσει της με α/α 90 & αρ. πρωτ. 1245/2021/13-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o)  

 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  

«Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο 

Πρέβεζας» 

  

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 27-5-2021, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 πμ οι: 

1. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Ουρανία Κονταράτου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος 

3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την με αρ. 9/481/22-03-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την 

εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, μετά την με αρ. . 12/647/19-04-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΖΟ7Λ9-ΣΗ6),  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την  οποία εγκρίθηκε το από 12-4-

2021 πρακτικό  διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε 

εκατοστά επί τοις εκατό (47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο 

της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε με το με αρ. 65423 / 2112 /17-5-2021 έγγραφο, τον 

προσωρινό μειοδότη  «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»   να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την 26-5-2021 τα 

παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Συνεπώς, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
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καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 

μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 75604/2331/26-05-

2021, τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την 

πληρότητα και την εγκυρότητα τους.  

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση, σήμανση και 

βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας» στον μειοδότη «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση  σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό 

(47,75 %) και προσφερόμενο ποσό 118.915,64 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 27-5-2021 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

  

Πέτρος Βρέλλης  

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Ουρανία Κονταράτου 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Νικόλαος Κατσάνος 

 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/938/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 62ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί 
του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/815/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1962/02-06-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 65881/1954/02-06-2020 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, 
σύμφωνα με την με α/α 841 και αριθμ. πρωτ. 33361/1075/03.03.2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 829 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 16/971/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 05-06-2020 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

8. Την με α/α 336 & αριθμ. πρωτ. 6302/342/19-01-2021 (ΑΔΑ:6ΖΓΧ7Λ9-ΜΗΕ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
02.04.071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 
2021, καταχωρημένη με α/α 358 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθμ. 11/576/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
22-03-2021 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. 136725, που διενεργήθηκε την 22-03-2021 για την κατασκευή του έργου 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.016.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το 
οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΣΥΜΕΩΝ»  με ποσό προσφοράς 53.179,65 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση Εμ = 49,27 %. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2295/03-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1276/03-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
31-05-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ»  με ποσό 
προσφοράς 53.179,65 € χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση Εμ = 49,27 %. 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 31-05-2021 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 22-03-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136725, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
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προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.016.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ».    

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 22-03-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης 
και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, 
στον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
49,27 % και προσφερόμενο ποσό 53.179,65 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 22-03-2021 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/576/09-04-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 31-05-2021 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 οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 53.179,65 € χωρίς ΦΠΑ και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 336 και αριθμ. πρωτ. 6302/342/19-01-
2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 358 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o)  

 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  

«Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας» 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 31-5-2021, ημέρα  Δευτέρα 

και ώρα 10:00 πμ οι: 

1) Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περιφέρεια Ηπείρου ,ως πρόεδρο, 

2) Ιωάννης Μήτρου, Τα Ε  Μηχ/γων Μηχανικών , υπάλληλο του Δήμου Πάργας , ως μέλος 

3) Ειρήνη Σκούρα ,    ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Ζηρού, ως μέλος, 

της επιτροπής διαγωνισμού που  συγκροτήθηκε με την αριθ. 16/971/29.06.2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , μετά το από 05-06-2020 αποτέλεσμα της κλήρωσης 

ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, μετά την με 

αρ. 11/576/09-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου με τις οποίες εγκρίθηκε το από 22-3-2021 πρακτικό  διαγωνισμού και αναδείχθηκε 

προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ»  , με μέσο 

ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  και είκοσι επτά εκατοστά επί τοις εκατό (49,27 %) και 

προσφερόμενο ποσό 53.179,65 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 

Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε με το 

με αρ. 62866 / 2005 /12-5-2021 έγγραφο, τον προσωρινό μειοδότη «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ»    να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την 20-5-2021 τα 

παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Συνεπώς, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα 

που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 

παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται 

σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 71375/2295/25-

05-2021, τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την 

πληρότητα και την εγκυρότητα τους.  

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση, σήμανση και 

βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας» στον μειοδότη ««ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  », ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση έκπτωσης σαράντα εννέα  και είκοσι 

επτά εκατοστά επί τοις εκατό (49,27 %) και προσφερόμενο ποσό 53.179,65 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 31-5-2021 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 

   

1) Νικόλαος Κατσάνος 2) Ιωάννης Μήτρου 3) Ειρήνη Σκούρα     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/939/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 63ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 26/1792/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 72.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

6. Την αριθμ. 35/2249/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
€ 72.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6035/16-12-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 54/2020 μελέτη του έργου, η 
οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20465/21-10-2020 (ΑΔΑ: 
6ΝΥΜΩΞΧ-Υ90) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, και βάσει 
της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 
και του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1792/16-10-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 
54.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 243308/810/14-02-2020 (Α/Α 684) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις 
πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας 
(για ποσό 18.000,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 14700/2020 (Α/Α 484) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του.  

8. Την με α/α 324 & αριθ. πρωτ. 6054/330/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 54.000,00 €) με α/α καταχώρησης 333 στο Βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, και 
την με α/α 91 & αρ. πρωτ. 1246/2021/13-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ 
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00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 
18.000,00 €) για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

9. Την αριθμ. 12/648/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 13-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές 
του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας 
(για ποσό 54.000,00 €) και του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 
Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 18.000,00 €), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2174/31-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1235/31-05-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 26-05-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, 
με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 26-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 13-04-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του 
Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για 
ποσό 54.000,00 €) και του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου 
Πρέβεζας (για ποσό 18.000,00 €), 

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 στον οικονομικό φορέα  «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 15-12-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας (για ποσό 
54.000,00 €) και του ΚΑ 00.6737.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας 
(για ποσό 18.000,00 €), 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα  «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με 
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το από 13-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
12/648/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 26-05-
2021 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 «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο ποσό των 36.720,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 324 και αρ. πρωτ. 6054/330/19-01-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 333 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και του ΚΑ 00.6737.002 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας, βάσει της αρ. πρωτ. 
91.1246/2021/13-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Πρέβεζας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,    προϋπολογισμού 72.000,00 ΕΥΡΩ. 

      Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 26-5-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  

και ώρα 09:30 πμ οι: 

1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος, και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ Μηχανολόγος   Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος,  

 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 48408/1455/12-4-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 35/2249/22-12-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίνει  και καταρτίζει την διακήρυξη δημοπρασίας με διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, 

προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 13-4-2021 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 12/648/19-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 

διαγωνισμού της 13-4-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά 

την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

2. Το αρ. πρωτ. 56572/1762/26-4-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 12/648/19-

4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από 

τη διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 62080/1974/11-5-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ για 

την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την από 18-5-2021 αίτηση του κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ με την οποία υπέβαλε προς την Επιτροπής 

Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

6. Την από 19-5-2021 αίτηση του κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ με την οποία υπέβαλε προς την Επιτροπής 

Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και 

τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 29.612,90 € χωρίς ΦΠΑ (36.720,00 € με ΦΠΑ). 

 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 13-4-2021πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 Πρέβεζα,           26-5-2021 
 

 Η Επιτροπή 
   

 

 1. Σοφία Παπαγεωργίου 
   

 
 2. Νικόλαος Κατσάνος 
   

 
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/940/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 64ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. 
Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 24-09-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2578/07-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1294/07-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: 

Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη 

επενδυτικών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου αναγκών και την 

με αρ. 6317/346/19-01-2021 έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Ο προϋπολογισμός είναι 49.000,00 € με ΦΠΑ. Η 

μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Πρέβεζας με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των 

σχετικών εγκρίσεων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-10-2020 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 

φορέας Άγγελος Τσιμπίκης με έκπτωση 2,00% στις τιμές του τιμολογίου. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

εγκρίθηκαν με την με αρ.27/1854/27-10-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και η κατακύρωση αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 31/2102/01-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ )  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 49.000,00€ (με 

ΦΠΑ), δηλ. 39.516,13€ (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24-12-2020 και η εγκατάσταση 

έγινε αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 24-06-2021. Ο 

ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 13-05-2021 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, λόγω της πανδημίας του covid καθώς και της καθυστέρησης μετατόπισης των δικτύων 

του ΟΤΕ και του αγωγού δικτύου ύδρευσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κατασκευαστεί το 

συγκεκριμένο έργο. Για  τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 

24-09-2021 χωρίς  δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο 

Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και 

καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας 

μέχρι 24-09-2021  

Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη 

παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 24-09-2021.....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή 
τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. 
Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 24-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/941/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 65ο 

Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπανών  και  διάθεσης  πιστώσεων για την εφαρμογή του 
προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017, 2018 (κατανομή για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 
και για τα έτη 2019 και 2020 (κατανομή για τις υπηρεσίες των 
Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων) για την Π.Ε. Πρέβεζας. 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 5895/26-05-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1234/28-05-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 
11.Το με αρ. πρωτ. 2036/336831/24/12/2019 (ΦΕΚ 5113/τ.Β΄/31-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων για το  έτος 2017(κατ’ αποκοπή αμοιβή – αποζημίωση των γεωργών για τα στοιχεία 

που παρέχουν στο σύστημα μηχανογράφησης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ) και για το έτος 2019 

(κατανομή δαπάνης στις Υπηρεσίες των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων για τη λειτουργία του 

ΔΙΓΕΛΠ. Την 1η Εντολή Κατανομής πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕ0822 ποσού 877.660,00€ τύπου 

Β΄(αρ.πρωτ.1669/225882/13-08-2020) Την 2η Εντολή Κατανομής πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕ0822 ποσού 

877.660,00€  τύπου Β΄(απ.πρωτ.2741/364811/12-02-2021) Το με αρ. πρωτ. 1490/317271/23/11/2020 (ΦΕΚ 

5172/τ.Β΄/23-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το  έτος 2018(κατ’ 

αποκοπή αμοιβή – αποζημίωση των γεωργών για τα στοιχεία που παρέχουν στο σύστημα μηχανογράφησης 

γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ) και για το έτος 2020 (κατανομή δαπάνης στις Υπηρεσίες των Περιφερειών 

/ Περιφερειακών Ενοτήτων για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ. Την αρ. 33732/30-03-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων περί ένταξης των έργων στο Π.Δ.Ε. 2020.», ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την 

έγκριση πραγματοποίησης των κάτωθι δαπανών, και συγκεκριμένα της ΣΑΕ 082/2, για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» για το έ-τος 2017 και 2018  που 

αφορούν : α) στην κατ’ αποκοπή αμοιβή – αποζημίωση των γεωργών για τα στοιχεία που παρέχουν στο 

σύστημα μηχανογραφημένης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ, και για το έτος 2019 και 2020 που αφορούν 

β) στις δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος από την ΔΑ-ΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 

ΔΙΓΕΛΠ. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν: i) Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ  Π.Ε. Πρέβεζας 

για την επιτόπια συλλογή των λογιστικών στοιχείων ή και την ενημέρωση και ενθάρρυνση συμμετοχής και 

άλλων γεωργών με σκοπό τη διατήρηση ή και αύξηση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

συμμετέχουν στο ΔΙΓΕΛΠ, ii) Τις εντός επικράτειας μετακινήσεις για την εκπαίδευση – επιμόρφωση των 

υπαλλήλων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας στο σύστημα μηχανογραφημένης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ, 

iii) την προμήθεια με αναλώσιμο υλικό και πάγιο εξοπλισμό της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας που υλοποιούν το 

πρόγραμμα ΔΙΓΕΛΠ και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης, ανά ΕΦ 
και ΚΑΕ πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» α) για το έτος 2017 και 2018 που 
αφορά στην κατ’ αποκοπή αμοιβή – αποζημίωση των γεωργών για τα στοιχεία που παρέχουν 
στο σύστημα μηχανογραφημένης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ και β) για το έτος 2019 και 
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2020 που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος από την ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας 
για την υλοποίηση του ΔΙΓΕΛΠ ήτοι: i) Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ  Π.Ε. 
Πρέβεζας για την επιτόπια συλλογή των λογιστικών στοιχείων ή και την ενημέρωση και 
ενθάρρυνση συμμετοχής και άλλων γεωργών με σκοπό τη διατήρηση ή και αύξηση του αριθμού 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο ΔΙΓΕΛΠ, ii) Τις εντός επικράτειας 
μετακινήσεις για την εκπαίδευση – επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας στο 
σύστημα μηχανογραφημένης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ, iii) την προμήθεια με 
αναλώσιμο υλικό και πάγιο εξοπλισμό της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας που υλοποιούν το πρόγραμμα 
ΔΙΓΕΛΠ και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος, ως εξής: 

Δ/νση /Τμήμα Αιτιολογία ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ ΣΑΕ 082/2 

Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Π.Ε. Πρέβεζας  

 

 

 

 

Τμήμα Φυτικής & 

Ζωικής Παραγωγής 

Για την κατ’ αποκοπή αμοιβή – 

αποζημίωση των γεωργών για τα 

στοιχεία που παρέχουν στο σύστημα 

μηχανογραφημένης γεωργικής 

λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ αφορά το 

λογιστικό έτος 2017 και  

Για το έτος 2018 

 

Για τις δαπάνες υλοποίησης του 

προγράμματος από την ΔΑΟΚ Π.Ε. 

Πρέβεζας για την υλοποίηση του 

ΔΙΓΕΛΠ. Και αφορούν τα έτη 2019  

και 2020 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΜΠΑΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

9459.01.000.01 

 

 

 

 

9459.01.000.01 

 

 

 

9459.01.001.01 

 

9459.01.001.01 

 

 

 

 

10.500,00 € 

 

 

 

 

10.500,00 € 

 

 

 

6.000,00 € 

 

6.000,00 € 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ  32.300,00€ 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/942/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/75/02-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε 
κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. Φ.301/76/02-
06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1291/04-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/75/02-06-
2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω 
λειψυδρίας». 

6. Ό,τι 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. Φ.301/75/02-06-
2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες 
εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας», το 
κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012  
Email            : pp.prevezas@php.gov.gr 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα:  2-6-2021 
Αρ.Πρωτ.: Φ.301/75 

 
 
 
ΠΡΟΣ:  Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               

Πλατεία Πύρρου 1      
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
   
 
 ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες μεταφοράς  νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της 

ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
     Έχοντας  υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 
φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2021, που 
θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί 
δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2021. 

11. Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76347/4504/1-6-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και με θέμα: «έγκριση 
διάθεσης πίστωσης και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων» 

12.  Το γεγονός ότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε όλη την 
Π.Ε. Πρέβεζας κατά τους θερινούς μήνες δημιουργήθηκε οξύ πρόβλημα λειψυδρίας στις περισσότερες περιοχές 
του Νομού με σοβαρές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών και λόγω του κατεπείγοντος για 
το ζωικό κεφάλαιο απαιτείται άμεσα η μεταφορά νερού καθώς τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Την απευθείας ανάθεση στις  εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Δ/ΝΣΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΑΡΗΣ 
ΚΩΔ.ΝΟΔΕ: 

ΑΡ.ΤΙΜ.: 
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.:Φ.301/ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ   
ΚΑΝΑΛΑΚΙ 

ΑΦΜ 136663945 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖK 6774 8.000,00€ 

Κτηνοτροφικές μονάδες που 
εδρεύουν  

στο Δήμο Πάργας 

2 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΩΔ.ΝΟΔΕ: 

ΑΡ.ΤΙΜ.: 
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.:Φ.301/ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
ΤΚ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 
ΑΦΜ 061860450 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΗ 7360 4.000,00€ 
Κτηνοτροφικές μονάδες που 

εδρεύουν  
στο Δήμο Zηρού 

3 

ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΔ.ΝΟΔΕ: 

ΑΡ.ΤΙΜ.: 
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.:Φ.301/ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ 

ΑΦΜ 116064171 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΖΡ 9490 8.000,00€ 

Κτηνοτροφικές μονάδες που 
εδρεύουν  

στο Δήμο Πρέβεζας 

4 

“ΣΙΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” 
ΚΩΔ.ΝΟΔΕ: 

ΑΡ.ΤΙΜ.: 
ΕΝΤ.ΠΛΗΡ.:Φ.301/ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
Τ.Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 
ΑΦΜ 099229194 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΚ 2503 5.000,00€ 
Κτηνοτροφικές μονάδες που 

εδρεύουν  
στο Δήμο Ζηρού 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταφέρουν νερό σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Πρέβεζας άμεσα και ότι άλλο 
απαιτηθεί από 2-6-2021 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες 
ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε όλη 
την Π.Ε. Πρέβεζας.  
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2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με σκοπό την 
υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας, σε βάρος του έργου  με ΚΑ 2020ΕΠ53000001  «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες μεταφοράς  νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας»,  
προϋπολογισμού 31.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ).  

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
   Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των 

προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 
Εσωτερική διανομή                 Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
α) Αρχείο 
  

            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

………». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/943/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, στις 15-06-2021, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών.    

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 611/09-06-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1325/09-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 
κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 15-06-2021, προκειμένου να παρευρεθεί στη 
συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την αυθημερόν εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. 
Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 15-06-2021, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση 
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/944/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – όρια 
Νομού» αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8714/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1328/10-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις  10-03-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Παναγιώτη Αποστολίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

αναδόχου εταιρείας  για το ποσό των  294.239,22€ χωρίς Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Ο 

συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις  (4) μήνες   με λήξη την 10η Ιουλίου 2021. 7. Στο έργο  

έχουν εκτελεστεί εργασίες 10% . 

Μετά από τα παραπάνω: 

Και επειδή: 

1. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των δύο πρώτων  μηνών του έτους καθυστέρησαν την εκτέλεση των 

περισσότερων εργασιών, που πρόκειται κυρίως για εργασίες εξυγιάνσεων που πρέπει να εκτελεστούν σε 

περίοδο ξηρασίας. 

2. Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19 που στην περιοχή επιβλήθηκε (Lockdown) έως και τα μέσα 

Μαρτίου με αποτέλεσμα σημαντική καθυστέρηση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 

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- 12 -2021 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις με τις εργασίες που απαιτούνται. .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – όρια Νομού» 
αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-214- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/945/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος 
και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΟΥΚΑΣ  Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-09-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8286/10-06-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1336/10-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  «…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 16-10-2020 για ποσό   218.115,27€ χωρίς το Φ.Π.Α. 2. 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε  οκτώ  (08) μήνες και λήγει την   16-06-2021. 3. 

Με την από  31-05-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 

έργου, μέχρι την 16-09-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 4. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 16-09-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την 

σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 

4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως την  16-09-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του 

συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 85,00% του έργου και απαιτείται 

επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα 

γίνει σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  16-06-2021 μέχρι την 16-

09-2021 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. ...». 

6.  Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και 
σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ  
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/946/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Δεματίου Ζαγορίου (παροχή 

υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8875/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1326/10-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα και 

στην περιοχή Δεματίου Ζαγορίου ήταν να εκδηλωθούν φθορές σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου της 

περιοχής. Ο μεγάλος όγκος νερού σε συνδυασμό με τη φύση και την αλληλουχία των πετρωμάτων,  ευνόησαν 

το σχηματισμό επικίνδυνων ρηγματώσεων  - καθιζήσεων που καθιστούν τη διέλευση δύσκολη και επικίνδυνη 

ταυτόχρονα.  Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών με την κατασκευή εξυγιαντικών 

στρώσεων, συρματοκιβωτίων ανάντη και κατάντη για την προστασία και η διευθέτηση- ομαλή απορροή των 

όμβριων υδάτων  , ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στην οδό. 

2. Την με  αριθμ. : 81020/5156/08-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001με υποέργο: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Δεματίου Ζαγορίου (παροχή 

υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  «Αποκατάσταση επαρχιακής 

οδού περιοχής Δεματίου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)»  του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Δεματίου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση των φθορών που εκδηλώθηκαν σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή 
Δεματίου Ζαγορίου, αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ ο 
μεγάλος όγκος νερού, σε συνδυασμό με τη φύση και την αλληλουχία των πετρωμάτων, ευνόησαν το 
σχηματισμό επικίνδυνων ρηγματώσεων  - καθιζήσεων καθιστώντας τη διέλευση δύσκολη και επικίνδυνη 
και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων, συρματοκιβωτίων ανάντη και 
κατάντη για την προστασία, διευθέτηση - ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποκατάσταση 
της βατότητας της οδού. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/947/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου - Ανθοχωρίου Μετσόβου 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8876/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1327/10-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου – Ανθοχωρίου Μετσόβου, σα συνέπεια των 

κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός), ήταν η εκδήλωση 

φθορών (επικίνδυνες ρηγματώσεις – καθιζήσεις)  που δυσχεραίνουν την διέλευση σε αυτή. Επειδή δε η οδός 

χρησιμοποιείται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους της περιοχής , ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος είναι 

μεγάλος. Απαιτείται λοιπόν άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών με την κατασκευή εξυγιαντικών 

στρώσεων, συρματοκιβωτίων ανάντη και κατάντη για την προστασία και η διευθέτηση- ομαλή απορροή των 

όμβριων υδάτων, ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στην οδό. 

2. Την  με  αριθμ. : 81023/5157/08-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001με υποέργο : «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου – Ανθοχωρίου 

Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών) »    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου :  «Αποκατάσταση επαρχιακής 

οδού περιοχής Μετσόβου – Ανθοχωρίου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής 
Μετσόβου - Ανθοχωρίου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται 
άμεσα η αποκατάσταση των φθορών (επικίνδυνες ρηγματώσεις-καθιζήσεις) που εκδηλώθηκαν σε πολλά 
σημεία της επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου-Ανθοχωρίου Μετσόβου, αποτέλεσμα των κακών 
καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός) δυσχεραίνοντας τη 
διέλευση σε αυτή και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οδός χρησιμοποιείται 
καθημερινά από τους κτηνοτρόφους, με μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, κρίνεται απαραίτητη η  
κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων, συρματοκιβωτίων ανάντη και κατάντη για την προστασία, διευθέτηση 
- ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποκατάσταση της βατότητας της οδού. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/948/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» 
αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8913/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1329/10-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου 

και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Μαριάννας Γ. Ζιώγου υπογράφτηκε στις 14.10.2020 για ποσό 

138.922,45 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 14.07.2021 

7. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες 25% . 

Μετά από τα παραπάνω: 

         Και επειδή: 

3. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των δύο πρώτων  μηνών του έτους καθυστέρησαν την εκτέλεση των  εργασιών. 

4. Η συνέχιση της πανδημίας COVID-19 που στην περιοχή επιβλήθηκε (Lockdown) έως και τα μέσα Μαρτίου 

με αποτέλεσμα σημαντική καθυστέρηση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου και  

5. Απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής απ΄ όπου προέκυψε η 

επίλυση του φορέα της γέφυρας. 

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- 12 -2021 ώστε 

να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις με τις εργασίες που απαιτούνται .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» αναδόχου 
«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/949/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την υποθεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Τύρια-Κάτω 
Ζωτικό». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8907/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1332/10-06-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   82631/5437  από  09-06-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την υποθεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης  στην επαρχιακή οδό  

Τύρια – Κάτω Ζωτικό». 

7. Την από  10-06-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

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

αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα 

μετακινήσεων, αποσάθρωσης και είναι στα όρια της θραύσης. Συγκεκριμένα θα γίνει επί τόπου  κατασκευή του 

ενισχυτικού τοιχίου, καθώς επίσης και εργασίες αρμολογημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα 

κατάρρευση αυτού.  

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

υποθεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης  στην επαρχιακή οδό Τύρια – Κάτω Ζωτικό», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την υποθεμελίωση τοιχίου 
αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Τύρια-Κάτω Ζωτικό», βάσει της από 10-06-2021 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοιχίου 
αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα μετακινήσεων, 
αποσάθρωσης και είναι στα όρια της θραύσης και  συγκεκριμένα απαιτείται επί τόπου κατασκευή του 
ενισχυτικού τοιχίου, καθώς επίσης και εργασίες αρμολογημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
πιθανότητα κατάρρευση αυτού.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/950/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών 
Ιουλίου και Αυγούστου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 
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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. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2636/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1330/10-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για υλοποίηση του Προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) (αριθ.:2036/33683//24-12-2019 ΚΥΑ–ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-
ΟΓΗ), εισηγείται «… την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης δυο χιλιάδων 

Ευρώ ( 2000€ ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για τους 

μήνες Ιουλίου και Αυγούστου για την υλοποίηση  του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 

(ΔΙΓΕΛΠ) - ΣΑΕ 0822  Κ.Α.: 2020ΣΕ08220002 …», σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων εκτός και 
εντός έδρας, μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) - ΣΑΕ 0822  Κ.Α. 2020ΣΕ08220002, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Δειγματοληπτών 

Δαπάνη Ημερήσιας 

Αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 

Δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 
Συνολική Δαπάνη 

5 500,00 1.500,00 2.000,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/951/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση του από 08-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», 
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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/763/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής 
Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1158/12-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 1146/11-05-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  σύμφωνα με την με α/α 918 και αρ. πρωτ. 959/18-03-2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 922 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας  . Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1475/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1331/10-06-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 
Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 08-06-2021 για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 28.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.520,00 € με ΦΠΑ. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 08-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 08-06-2021, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 
€ και συνολικής δαπάνης 74.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.645,16 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.520,00 
€ με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 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 )  

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και το 

σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Καθαρισμός –  άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου 

Πέτα».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 08.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. οικ. 

1430/07.06.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 33/2161/11.12.2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση 

για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί 

με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

2. ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

4. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

5. Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  

6. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

7. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

8. ΤΕ.ΚΑΤ  Ο. Ε. 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

9. ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  

10. Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1η  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

11. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
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Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα την 

παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν 

από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των 

προσφορών όπως παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27,00 % 37.878,43 

2. ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 38,00 % 32.170,72 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51,00 % 25.425,25 

4. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 % 38.916,20 

5. Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52,00 % 24.906,36 

6. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   49,00 % 26.463,01 

7. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 41,00 % 30.614,07 

8. ΤΕ.ΚΑΤ  Ο. Ε. 35,00 % 33.727,37 

9. ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28,00 % 37.359,55 

10. Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,00 % 30.614,07 

11. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 41,00 % 30.614,07 

 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των ποσοστών.  

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52,00 % 24.906,36 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51,00 % 25.425,25 

3. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   49,00 % 26.463,01 

4. ΖΩΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 41,00 % 30.614,07 

5. Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,00 % 30.614,07 
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6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 41,00 % 30.614,07 

7. ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 38,00 % 32.170,72 

8. ΤΕ.ΚΑΤ  Ο. Ε. 35,00 % 33.727,37 

9. ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28,00 % 37.359,55 

10. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27,00 % 37.878,43 

11. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 % 38.916,20 

 

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 

ποσό 28.645,16 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρτα, 08.06.2021 
  

Η Επιτροπή 
   
   
1. Χρήστος Παπαβασιλείου 2. Νικόλαος Σερβετάς 3.  Ιωάννης Τσιρώνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/954/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81427/3852/08-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα 
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-
πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-
φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3856/08-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1338/10-
06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81427/3852/08-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα : «Μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα 
ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν 
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-
χαντακιών από φερτά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση 
επικίνδυνων δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας.». 

6. Ό,τι 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. 81427/3852/08-06-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας 
μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις 
λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή 
και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και 
διευκόλυνση της συγκοινωνίας.», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ  

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ         

  AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Ιωάννινα 8 Ιουνίου 2021 

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθμ. Πρωτ.  81427/3852 

                                      
     

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας  : 452 21                           

Πληροφορίες       Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

E-mail  : prostasia@php.gov.gr    

       

 

ΘΕΜΑ:  Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα 

ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν 

σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-

χαντακιών από φερτά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων 

δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας. 

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει. 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών 

– τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση 

απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 310/12-01-2021 (ΑΔΑ: 67ΖΕ46ΜΤΛΒ-ΓΩ5) απόφαση  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και  08-07-2021. 

10. Την με αριθ. πρωτ. 306/12-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΘ46ΜΤΛΒ-ΥΞΥ) απόφαση  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και 08-07-2021. 

11. Την με αριθ. πρωτ. 2444/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΡ46ΜΤΛΒ-ΨΛ3) απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και   28-06-2021. 

12. Την με αριθ. πρωτ. 2445/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ1Ν46ΜΤΛΒ-8ΛΗ) απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετσόβου της Π.Ε. Ιωαννίνων έως και  28-06-2021. 

13. Την υπ΄αριθ. 33/2599/08-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

14. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις 

φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές 

τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021. 

15. Το με  Α.Α. 5/2021/07-06-2021  έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων  (ΕΔΕΚΦ)  της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 

σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα 

κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν από την Τρίτη 08-06-2021 κυρίως τις μεσημβρινές και 

απογευματινές ώρες και την Ήπειρο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία οι κατά τόπους ισχυρές βροχές 

και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.  

16. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση 

των  προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Ιωαννίνων. 

17. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και  απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν 

(ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις)  και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των 

οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των 

συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση 

των καταστάσεων. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

2. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΗΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

049082720 
ΜΕ 34097 6.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΧΑΛΙΚΙ 

ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΝΗΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

136480237 
ΜΕ 51019 5.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
048236449 

ΜΕ 105644 
ΙΝΙ 8199 

13.000,00 € 

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ) 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

040745249 

ΜΕ 123581 
ΜΕ 123727 

ΜΕ 47460 

19.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ-

ΜΗΛΙΑ 
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ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μ. ΓΟΤΙΣΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
075708149 

ΜΕ 48850 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ-

ΜΕΤΣΟΒΟ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΗΛΙΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

027303810 
ΜΕ 68346 8.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ-

ΗΛΙΟΧΩΡΙ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

044190140 

ΜΕ 55706 

ΙΝΗ 5865 
10.000,00 € ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ-

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
999041399 

ΜΕ 88470 5.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ-

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ 

ΜΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΟΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

047788990 
ΜΕ 27773 

ΜΕ 119473 
8.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΒΟΥΣΑΣ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 49  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

040709994 

ΜΕ 91564 7.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 

NTAΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

073092160 

ΜΕ 34114 
 

10.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ 

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΒΓΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

065955835 

ΜΕ 85652 10.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΑΔΕΤΟΥ 

ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

142641275 

ΜΕ 40246 10.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΕΛΑΤΗ-

ΔΙΚΟΡΦΟ 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΒΕΡΩΦ 8 ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
301177163 

ΜΕ 105674 

ΜΕ 131555 
ΜΕ 133147 

15.000,00 € 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ 

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

027170707 

ΜΕ 85694 

ΜΕ 102890 
ΜΕ 116079 

18.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΡΚΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

049899857 
ΜΕ 99562 
ΜΕ 80762 

12.000,00 € 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΟΒΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

021714730 

ΜΕ 34120 

ME 88465 
12.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑ-

ΠΥΡΓΟΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
033799182 

ΜΕ 99597 8.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΑΔΕΣ-

ΑΡΜΑΤΑ 

ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

145388836 

ΜΕ 51071 10.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 

ΜΠΟΓΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

048082813 

ΜΕ 102881 
ΜΕ 123714 

ΜΕ 29751 

14.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 

ΜΠΟΓΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

113051249 
ΜΕ 144113 8.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

801251231 
ΜΕ 125916 8.000.00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3 ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
130957703 

ΜΕ 103972 6.000,00 € 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
047079976 

ΜΕ 68322 10.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

027368248 

ΜΕ 93731 

ΜΕ 105142 

ΜΕ 29167 

16.000,00 € 
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΡΑΨΗ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

046444570 

ΜΕ 51080 

ΜΕ 116815 
16.000,00 € 

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ 

ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

032551037 

ΜΕ 99564 
ΜΕ 119459 

ΙΝΙ 9926 

16.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 

ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36 

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
051422903 

ΜΕ 86047 

ΜΕ 71132 
14.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 

ΑΡΤΑΣ 
070912958 

ΜΕ 113632 5.000,00 € Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ 

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 

10ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-

ΗΓ/ΤΣΑΣ 

059572776 

ΜΕ 105145 6.000,00 € Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ 

ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

024161778 

ΜΕ 51016 7.000,00 € ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΘΙΝΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8



-235- 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από  08-06-2021 και μέχρι το 

πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις).  

 

3. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου  με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση 

οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων και 

αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021)» 

 

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των 

προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 

 
 

Εσωτερική διανομή     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 

β) Φακ. 600.2     

  

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/955/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά 
– αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 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. 3929/10-06-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1337/10-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης ποσού 4.492,91 €  χωρίς Φ.Π.Α (5.571,21 € 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. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 5.571,21 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και 
υπηρεσιών και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2021»), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6038 ΦΟΡΤΗΓΟ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΘΕΡΜΟΥΪΤ SV 42, 

ΘΕΡΜΟΥΪΤ SV 41, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 
WABCO, 2 ΤΕΜ. ΦΥΣΟΥΝΑ 24/30 

ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ, 2 ΣΕΤ ΠΕΙΡΟΔΑΧΤΥΛΙΔΑ, 

ΦΙΛΤΡΟ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, 2 ΤΕΜ  
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ, 2 ΤΕΜ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

KNORR, ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ, ΡΕΛΕΣ 

ΧΕΙΡΦΡΕΝΟΥ 

1.300,00 € 1.612,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΥΪΤ 4 ΤΡΟΧΩΝ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΑΠΕΤΟΥ WABCO, 

ΑΛΛΑΓΗ  ΦΥΣΟΥΝΕΣ 24/30 ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ, 

ΑΛΛΑΓΗ  ΣΕΤ ΠΕΙΡΟΔΑΧΤΥΛΙΔΑ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΙΛΤΡΟ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ  

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

KNORR, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΛΕ ΧΕΙΡΦΡΕΝΟΥ 

250,00 € 310,00 € 

2 ΚΗΙ 5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ,ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ 

740,00 € 917,60 € 
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3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

980,00 € 1.215,20 € 

4 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ 221,78 € 275,01 € 

5 ΚΗΥ 9135 
ΦΟΡΤΗΓΟ - 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 285,00 € 353,40 € 

6 ΜΕ 121960 

ΜΕ ΕΙΔ. ΤΥΠ. 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-
ΦΟΡΤΗΓΟ)  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  2 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ, 1 ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΜΕΙΩΤΗΡΑ, 10 ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ, 10 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, 

20 ΛΙΤΡΑ 80W90 ΛΑΔΙ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 1 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

218,55 € 271,00 € 

7 ΚΗΗ 6035 ΦΟΡΤΗΓΟ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 1 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 1 
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ, 2 ΒΑΣΕΙΣ ΝΤΙΖΑΣ 

497,58 € 617,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.492,91 € 5.571,21 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/957/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Διοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021 (έργα 
ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 8940/09-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1340/11-
06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση, για το δίμηνο 
Ιουλίου–Αυγούστου 2021, για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις 
έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου 
2021, 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) 8.500,00 € 

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

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή στοιχείων, 
έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου, οι οποίες 
θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 17/958/11-06-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει 
της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 82203/1315/09-06-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες 
διαμόρφωσης κτιρίου πρώην ΠΕΔΥ για την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου 
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 9080/11-06-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1343/11-06-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθμό πρωτ.  84003/5664/11-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, εγκρίθηκε 

πίστωση   60.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση 

του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου πρώην ΠΕΔΥ για την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου 

Ιωαννίνων», προϋπολογισμού  60.000,00 ευρώ.  

Η κατασκευή του έργου κρίνεται άκρως επείγουσα προκειμένου να λειτουργήσει το μεγάλο εμβολιαστικό 

κέντρο Ιωαννίνων για την αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19. 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Περιφέρειας Ηπείρου και 6ης Υγειονομικής  

Περιφέρειας  Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων –Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. 

 για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου πρώην ΠΕΔΥ για την δημιουργία 

εμβολιαστικού κέντρου Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.   

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

 Τον ορισμό δύο (2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με  τους τον αναπληρωτές τους για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: α. Την κ. Ζωίτσα Παπαρούνα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων  

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. 

Νάκο Αργύριο, ΤΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, β. Τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), 

υπάλληλο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, 

ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού   60.000,00ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022» για την υλοποίηση του έργου…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού 
Μαργαρίτα, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι 
η Περιφέρεια αναλαμβάνει τα έξοδα διαμόρφωσης του κτιρίου και όχι η 6η ΥΠΕ και ο ΕΟΔΥ.  
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της  
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου πρώην ΠΕΔΥ για 
την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, 

και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.6) αριθμ. 
πρωτ. 9080/11-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σχέδιο. 

Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: α) την κ. 
Παπαρούνα Ζωή, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή τον κ. Νάκο Αργύριο, ΤΕ 
Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας και β) 
τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 60.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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