
-1- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 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. 121179/1848/09-08-2021 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. 
121179/1848/09-08-2021 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. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος 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. 

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2021 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα 
Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του από 06-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, 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» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

5. Έγκριση του 2ου/05-08-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την 
εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού 
μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του από 05-08-2021 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 «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 
65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00  € χωρίς 
ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020». 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης 
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«Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου 
Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου 
Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-
10-2022, βάσει της αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, 
Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-
12-2021. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της 
γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-2022. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-10-2021. 

12. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη (διεκπεραίωση, επίβλεψη και 
παραλαβή έργου) του Δήμου Μετσόβου. 

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 
αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.385,00 € με 
ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

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

15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής 
οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών 
στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή διέλευση του τμήματος αυτού 
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την πλευρά 
του Δεματίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και βελτίωση βατότητας προς Καταρράκτη Άρτας (παροχή 
υπηρεσιών)». 
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20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μ. Περιστερίου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση του από 02-08-2021 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 
2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

22. Έγκριση του από 05-08-2021 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από 
Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. 
Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι 
την 04-03-2022. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική», αναδόχου Φάη 
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2021. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου 
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2021. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση φθορών του 
επαρχιακού δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου».  

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρέματος «Ζουρίκα» και άρση προϊόντων κατολίσθησης 
από το εσωτερικό του (παροχή υπηρεσιών)». 

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

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας 
ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της 
εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

30. Έγκριση εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από το νέο ιδιοκτήτη οχήματος (ΕΔΧ 
– ταξί), λόγω μεταβίβασής του, με υπογραφή νέας σύμβασης. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και 
υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

33. Έγκριση των Πρακτικών 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-
2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ. 
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34. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 
«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με 
Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676). 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο 
επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και 
Ν.4399/2016. 

36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμών για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards 
sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
"Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020". 

37. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας εργασίας 
του έργου «EX.TOUR - Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania 
cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», 
στο Düsseldorf της Γερμανίας, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Tour Natur και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.  

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων.  

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 σε 
ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων, καθώς και μεταφορά ασθενών μετά το πέρας της 
νοσηλείας τους ή για επανεξέταση στα νοσοκομεία της Ηπείρου, από και προς τον τόπο 
διαμονής τους,  για την χρονική περίοδο Αύγουστος – Οκτώβριος 2021. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε  Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2021. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφων. 

42. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων και στα διοικητικά όρια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων, βάσει της αριθμ. 6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ Δ’ 313/2-6-2021) απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

43. 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 Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας 
μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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 

45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση – 
επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με 
ΦΠΑ. 
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46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 
300.000,00 με ΦΠΑ. 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ 

48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία 
πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

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

50. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 
και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς 
της. 

51. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών  επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα - 
Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

52. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/29-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

53. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων - 
αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 
70.000,00 με ΦΠΑ. 

54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-μόρφωση και 
καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

55. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/93/04-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε 
κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας». 

56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

57. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2021. 

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 διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, 
για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
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αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. 
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 119921/5464/06-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω 
πυρκαγιάς καθώς και υλοποίηση  μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή επέκτασής της 
και πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας 
και στην περιοχή Μιτσικελίου του Δήμου Ζαγορίου». 

3. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, ERMIS που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης ‘’Νέος 
πεζόδρομος από όρια σχεδίου Κατσικάς μέχρι παραλιμνίου πεζοδρόμου’’». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού και στήριξη πρανών για την 
στήριξη πρανών για την προστασία ιδιοκτησιών στην περιοχή Βουτσάς (παροχή 
υπηρεσιών)». 

6. Έγκριση του από 10-08-2021 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 Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- 
Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση 
τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 
130.000,00 με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση του από 09-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2021 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα 
Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 
202.000,00 με ΦΠΑ. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «1ο FIBA 3X3 BASKET BALL CHALLENGE 
GREECE’S». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Καβάφης: 4 ποιήματα για την Νικόπολη - 2021 
Το τέλος του Αντωνίου». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συναυλία με τίτλο «AKTIA CHAMBER MUSIC». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συναυλία με τον Δημήτρη Υφαντή και τον 
Πρεβεζάνο Αποστόλη Βαγγελάκη». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2021». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3 ON 3 BASKET», μετά από αναβολή 
της εκδήλωσης (σχετική η αριθμ. 19/1117/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής). 

15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-8- 
 

Ιωαννίνων «Άμεση  αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα 
του επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 52.080,00 € με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

16. 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. 

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

18. 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 «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς 
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και κατασκευή τάφρων, καθαρισμός φρεατίων και τεχνικών 
στην οδό προς Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Έκτακτη αποκατάσταση υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου προς 
παραγωγικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)». 

21. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών του 
Τμήματος 1 της σύμβασης για την «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και 
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου 
εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση προσκλήσεων και αφισών για τη 
θεατρική παράσταση «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη. 

Το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, κατέθεσε την εξής δήλωση: «Δηλώνουμε την 

απογοήτευση μας διότι ο κ. Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αρνήθηκε να συζητήσει το 

θέμα που αφορά αίτημα οικονομικής υποστήριξης του αθλητικού σωματείου Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ με διακριτικό 

τίτλο "IBC (IOANNINA BASKETBALL CLUB)" και δεν δόθηκε καμία λύση στο ζήτημα που η αντιμετώπιση του 

αφορά συνολικότερα την υποστήριξη ερασιτεχνικών σωματείων μας που διεκδικούν και καταφέρνουν να έχουν 

επιτυχίες πανελληνίου επιπέδου, ιδίως σε μικρές ηλικίες (παίδες, έφηβοι), την ίδια ώρα που δημόσια εμφανιζόμαστε 

υπέρμαχοι του αθλητισμού και του πολιτισμού». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 09-08-2021 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1264/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην 
Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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. 31/2109/01-12-2020 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 κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15899/30-
11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
170942/15897/30-11-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, 
σύμφωνα με την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 642 
και αρ. πρωτ. 19182/1437/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓ17Λ9-Δ6Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 632 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 35/2209/22-12-2020 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 15-12-2020 
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. 

8. Την με α/α 503 και αρ. πρωτ. 6094/543/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΕΝ7Λ9-3ΧΑ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας 
– Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 496 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 5/254/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
15-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 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. 94762 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ 
ΟΥΡΑΝΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 47,10% και συνολικό ποσό  € 127.991,67 χωρίς ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11974/02-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1783/02-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 22-
07-2021 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 
«Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 47,10% και συνολικό ποσό  € 
127.991,67 χωρίς ΦΠΑ. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 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. 94762 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.046.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 47,10% και συνολικό ποσό 
€ 127.991,67 χωρίς ΦΠΑ. 

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. 94762, που διενεργήθηκε στις 15-01-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο 
ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», με ποσοστό 
έκπτωσης 47,10% και συνολικό ποσό € 127.991,67 χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 15-01-2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/254/18-02-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-07-2021 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 «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - 
ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των € 127.991,67 χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.046.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 503 και αρ. πρωτ. 6094/543/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΕΝ7Λ9-3ΧΑ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 496 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 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η. 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2 ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης του 
έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΆΡΤΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΕΛΟΥ» 

προϋπολογισμού 300.000 € με Φ.Π.Α. (241.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

Στα Ιωάννινα, στις 22 - 07- 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι υπογράφοντες: 

1. Ζιώγας Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος 

2. Παππάς Κων/νος, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  στη Δήμο Ιωαννιτών, τακτικό 
μέλος 

3. Σαούγκος Γεώργιος ΠΕ Γεωπονίας  στο Δήμο Ιωαννιτών, αναπληρωματικό μέλος 
 

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

την αρ. 35/2209/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Β) υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών, 

όπως προέκυψαν από την από 15-12-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-8186-eba - 2020-12-15-08:00) συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου 

να προβούμε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού 

Αναδόχου του οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό  διαγωνισμό μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

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

ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής, αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα που έχει μειοδοτήσει στο πρώτο 

στάδιο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής, κήρυξε την έναρξη 

της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος: 94762. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών  των  στοιχείων  του οικονομικού  φορέα  «Κ/Ξ 

ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ» και  νυν προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-13- 
 

της σύμβασης και  έχοντας υπόψη: 

1. την αρ. 5/254/18-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της από 15-01- 2021 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου 

του θέματος (ΑΔΑ: Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ). 

2. το με αρ. πρωτ. 24061/2806/23-02-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με το οποίο 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

3. την με αρ. πρωτ: οικ.31330/3588/08-03-21 Δ.Τ.Ε.Π.Η. πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος να υποβάλει, εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο, 

4. τα από 12-03-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», 

5. τα με αρ. πρωτ: 31968/3982/12/3/21 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

και αφού διαπίστωσε την νόμιμη και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, 

προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα 

νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το 

δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

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

με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έκρινε πως: 
 

- Από τον γενόμενο έλεγχο, τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή. 

- Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

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

- Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού : 
6. εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ 

Ε.Ο. ΆΡΤΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΕΛΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00 € 
με ΦΠΑ, , στον προσωρινό ανάδοχο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», με 
συνολικό ποσό κατακύρωσης εκτέλεσης της σύμβασης 127.991,67 € (προ Φ.Π.Α.), 
και ποσοστού έκπτωσης σαράντα επτά και δέκα εκατοστά επί τοις εκατό ( 47,10%,)  
της εκτιμωμένης . 

 

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

Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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Ο Πρόεδρος      Τα μέλη 

 

 

1.   Ζιώγας Ιωάννης     2.   Παππάς Κων/νος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ    Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 
 
 
       3. Σαούγκος Γεώργιος 
           ΠΕ Γεωπονίας 
 

  

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1265/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 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 
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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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. 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 αριθμ. 17/880/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 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», 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, 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. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11909/02-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1782/02-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 21-
07-2021 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 
«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%.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-07-2021 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», 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «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%. 

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. 180232, που διενεργήθηκε στις 24-05-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», 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,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «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%,  σύμφωνα με το από 24-
05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/880/11-06-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 21-07-2021 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 «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.Κ.Α.Τ. Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 40.322,59 € (προ Φ.Π.Α.) 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. 

 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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O 

 

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου  για την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας» προϋπολογισμού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α) 

σύμφωνα με την αριθ. 53270/6032 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008496899 2021-04-20) και τη 

διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008502701 2021-04-21. 

οι υπογράφοντες: 

1. Αμαλία Δόνου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, 
πρόεδρος 

2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου , 
μέλος 

3. Περικλής Βούρδας, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, 
μέλος, 
 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της  επικεφαλίδας,  που 
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 11/549/09-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου 
έχοντας υπόψη: 

1. Το από 24-05-2021 1ο  Πρακτικό της Ε.∆ του διενεργηθέντος την 21-5-2021 ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - αριθμός συστήματος 180232-. 

2. Την µε αρ. 17/880/11-06-2021 (Α∆Α:ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το από 

24-05-2021 1ο πρακτικό  της  Ε.∆  σύμφωνα  µε  το  οποίο  προσωρινός  ανάδοχος 
 αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ∆.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε» 
µε ποσό προσφοράς 40.322,59 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 50,00%. 

3. Το µε αρ. πρωτ.98404/10231/05-07-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης. 

4. Τον     σφραγισμένο     φάκελο     δικαιολογητικών     του     προσωρινού     αναδόχου 
«ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ∆.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε» ο οποίος
 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 14-07-2021 και σε έντυπη μορφή την 15-07-2021 – αρ. 
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πρωτ. 106943/11006 στην αναθέτουσα αρχή και παραδόθηκε στην Πρόεδρο της 
επιτροπής διαγωνισμού την 16-07-2021. 

συνήλθαμε στις 21-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ σε συνεδρίαση 
προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
«ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ∆.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε» για την κατακύρωση  της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, και ύστερα 
από τον έλεγχό τους, σε συνδυασμό µε των έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, και διαπιστώνει ότι: 
- τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμά και 

- τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα µε τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥ∆. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο Πρακτικό και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την κατακύρωση 
της σύμβασης του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας» προϋπολογισμού 100.000,00 
€ (µε Φ.Π.Α) στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα, «ΤΕ.ΚΑΤ.ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΙ ∆.Τ.Τ.Ε.ΚΑΤ.Ο.Ε» µε προσφορά 40.322,59 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 50,00%. 

Το  παρόν  Πρακτικό  συντάχθηκε  και  υπογράφεται  σε  τριπλούν  από  την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού και υποβάλλεται µέσω του συστήματος στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

 

Ιωάννινα  21-07-2021 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα µέλη 

 

Αµαλία ∆όνου Βλάσιος Παπαδηµητρίου  

Περικλής Βούρδας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1266/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2021 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών 
- Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 
125.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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 με αρ. 141515/4571/10-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης 125.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», για το Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. 
Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας». 

6. Την αριθμ. 1/5/11-01-2021 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. 
Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 59/04-01-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ.136803/12796/01-10-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της από 30-06-2020 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κόνιτσας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
7/132/19-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 3/141/28-01-2021 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 19-01-2021 κλήρωση 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την αριθμ. 15/771/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 
23-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021 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. 92774 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προσφορά 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,46%. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12152/119081/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1808/05-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα 
το από 07-07-2021 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 ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με προσφορά 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 37,46%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 07-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2021 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. 92774 για την κατασκευή του έργου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. 
Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προσφορά 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 37,46%. 

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. 92774, που διενεργήθηκε στις 12-02-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία 
πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με προσφορά 
63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,46%, σύμφωνα με το από 23-04-2021 Πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 15/771/24-05-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 07-07-2021 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 «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των € 63.045,33 € (προ Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022». 

 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 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη 

και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α 

Ν.4412/2016. 

Οι υπογράφοντες:  

1. Μπότης Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως πρόεδρος 

2. Πατσιά Βασιλική, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ως 

μέλος 

3. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, έχοντας υπόψη:  

1. Τις αριθμ. (1/5/11-01-2021 και 3/141/28-01-2021) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με τις οποίες εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και συγκροτήθηκε η Ε.Δ. 

2. Την αριθ. 15/771/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε το από 23-04-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του από 12-02-2021 ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού. 

3. Την από 07/06/2021 10:47:29 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της 

ανωτέρω εγκριτικής απόφασης 15/771/24-05-2021 της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 88814/9433/18-06-2021 09:05:10 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» να υποβάλει εντός 

10 ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (κοινοποιήθηκε σε αυτόν αυθημερόν με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο).  

5. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος 

επικοινωνία με ημερομηνία 24/06/2021 20:40:17. 

6. Την με αρ. πρωτ. 94174/9869/28-06-2021 υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  

συγκεντρωθήκαμε την 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκε, διαπιστώνει: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας 

διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Ιωάννινα 07 Ιουλίου 2021 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

 

Μπότης Κων/νος 

 

 

Πατσιά Βασιλική             Κολιός Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1267/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 06-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, 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» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 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 αριθμ. 17/886/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12220/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1817/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
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υποβάλλει προς έγκριση, το από 06-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 13-07-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 
3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 06-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας 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 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, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΘΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό προσφοράς 3.028.548,40 
€ με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00 %, όπως αναλύεται κατωτέρω, 
ως εξής: 
 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 2.354.021,83 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 423.723,93 €  

Σύνολο: 2.777.745,76 € 

Απρόβλεπτα 9%: 249.997,12 € 

Σύνολο: 3.027.742,88 € 

Αναθεώρηση: 805,52 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 3.028.548,40 € 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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 

 

 

1 o  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

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

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»  

προϋπολογισμού 6.828.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Στα Ιωάννινα, στις 13-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Τσιούμπος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος 

2. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Γόγολου Ασπασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος 

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

17/886/11-6-2021 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

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

την αρ. πρωτ. 73477/8074/27-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008675393 2021-05-27 προκήρυξη 

(Διακήρυξη ΑΔΑΜ: 21PROC008675436 2021-05-27). 

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

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

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

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 94761. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  τέσσερις (7) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

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

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

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

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

ν.4412/2016. 

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

από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με 

την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (στο εξής ΤΕΥΔ) και την εγγυητική επιστολή 

του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) στο σημείο αυτό, η 

επιτροπή αποφάσισε: α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από 

της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και 

β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από 

τις εκδούσες Αρχές. 

Οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των επτά (7) οικονομικών φορέων (8 

εγγυητικές) προσκομίστηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας εντός του χρονικού διαστήματος των τριών 

(3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης και παραδόθηκαν 

στην επιτροπή πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.  

Κατόπιν  ο πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε από τα μέλη της Ε.Δ. να μεριμνήσει για τον έλεγχο της 

αυθεντικότητας και εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. 

Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) .  

Απέστειλε λοιπόν επιστολές:  
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α) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 721 Αμπελοκήπων) για την γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής του οικονομικού φορέα «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. πρωτ. 101788/10503/13-7-2021, 

β) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 614 Ψυχικού) για την γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής του οικονομικού φορέα «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με αριθ. πρωτ. 101807/10505/13-7-2021, 

γ) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 614 Ψυχικού) για την γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ W.A.T.T. Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ», με αριθ. πρωτ. 

105320/10862/13-7-2021, 

δ) στην ATTICA BANK (κατάστημα εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Τραπεζικής) για την 

γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ W.A.T.T. Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ», 

με αριθ. πρωτ. 101974/10516/13-7-2021, 

ε) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 225 Πατρών) για την γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Τ&Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με αριθ. πρωτ. 102889/10597/13-7-2021, 

στ) στην OPTIMA BANK (κατάστημα 22 Πανεπιστημίου, Αθήνα) για την γνησιότητα της 

εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. πρωτ. 101833/10508/13-7-2021, 

ζ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (υποκατάστημα 2105 Λάρισας) για την γνησιότητα της 

εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «TEDRA Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. 102546/10589/13-7-2021, 

 η) στην ΑLPHA BANK (κατάστημα 0890 Γρεβενών) για την γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής του οικονομικού φορέα «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 

«ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με αριθ. πρωτ. 102858/10596/13-7-2021. 

Η Ε.Δ. διακόπτει τη συνεδρίασή της έως ότου οι Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους.  

Στις 6η Αυγούστου του έτους  2021, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να ολοκληρώσει το Πρακτικό της.  

Η Ε.Δ. έλαβε γνώση των εγγράφων: 

α) το με αριθ. 118586/12084/4-8-2021 έγγραφο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 721 

Αμπελοκήπων), 

β) το από 14-7-2021 έγγραφο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 614 Ψυχικού), 

γ) το από 14-7-2021 έγγραφο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 614 Ψυχικού), 

δ) το από 15-7-2021 έγγραφο από την ATTICA BANK (κατάστημα εξυπηρέτησης 

Επιχειρηματικής Τραπεζικής), 

ε) το με αριθ. 100310816_21/15-7-2021 έγγραφο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα 225 

Πατρών), 

στ) το με αριθ. 57462/14-7-2021 έγγραφο από την OPTIMA BANK (κατάστημα 22 

Πανεπιστημίου, Αθήνα), 

ζ) το με αριθ. 384Ξ/5-8-2020 έγγραφο από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (υποκατάστημα 2105 

Λάρισας), 

η) το από 16-7-2021 έγγραφο από την ΑLPHA BANK (κατάστημα 0890 Γρεβενών), 

σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώνεται η γνησιότητα και εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού 

περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 6-8-2021 και διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, 

όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω 

Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 

6.828.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΘΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης 

σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 3.028.548,40 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 45,00 %.  Αναλυτικά:  

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 2.354.021,83 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 423.723,93 €  

Σύνολο: 2.777.745,76 € 

Απρόβλεπτα 9%: 249.997,12 € 

Σύνολο: 3.027.742,88 € 

Αναθεώρηση: 805,52 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 3.028.548,40 € 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 6 Αυγούστου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

Δημήτριος Τσιούμπος 

 

Μαρία Τσέτσου 

Ασπασία Γόγολου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1268/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 2ου/05-08-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021  ανοιχτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, 
για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
299.911,46 με ΦΠΑ. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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. πρωτ. 57574/2511/21-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας». 

6. Την αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 13/662/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασή της και  

Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας 
Άρτας», προϋπολογισμού € 299.911,46 με ΦΠΑ, βάσει και της από 08-11-2019 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/92/31-08-2018 
Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.  

Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 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. 

8. Την αριθμ. 18/961/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 
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επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, με το 
αριθμ. πρωτ. 511/09-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36) δεδομένου ότι η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
εξειδικευμένη εμπειρία. 

9. Την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ο/06-07-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού στην από 02-07-2021 
ανοιχτή διαδικασία, με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της 
αποσφράγισης των υποφακέλων "Οικονομική Προσφορά", γίνεται αποδεκτή η προσφορά 
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η οποία 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 
96,00.  

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12266/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1833/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
υποβάλλει συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του 
θέματος και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το Πρακτικό 2/05-08-2021 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" της Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
«ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» που έγινε δεκτή στο προηγούμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1ο/06-07-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού 
την έκανε αποδεκτή, εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς 
αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  προχώρησε στην βαθμολόγησή της, σύμφωνα με 
το άρθρο 21.3 και 21.4 της διακήρυξης και τον σχετικό τύπο, συντάσσοντας τον σχετικό Πίνακα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με ποσό 
προσφοράς 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 11,00%. 
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 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 2/05-08-2021 (έλεγχος και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για 
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης 
αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», της οποίας η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τις απαιτήσεις που 
θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό 
Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 96,00, σύμφωνα με το Πρακτικό 1ο/06-07-2021 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό 
έκπτωσης 11,00% έγινε αποδεκτή και έλαβε συνολική βαθμολογία προσφοράς Ui=79,00  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  

Ι.Ν. ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ»  

προεκτιμώμενης αμοιβής 299.911,46 € (με ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 05-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. Πρόεδρος 

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

3. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

4. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

5. Γεώργιος Σμύρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, τακτικό μέλος  

 

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

18/961/25-06-2021 (ΑΔΑ: 6Τ957Λ9-ΟΣΖ) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό 

διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008665554 2021-

05-26), έπειτα από την έγκριση του 1ου Πρακτικού της ΕΔ (υπ’ αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου). 

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

και τα πέντε μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης της οικονομικής 

προσφοράς 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 181146. 

Η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον μοναδικό συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα παρουσιάζεται στον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά γίνεται καταρχήν αποδεκτή, εφόσον οι ποσότητες του 

φυσικού αντικειμένου της προσφοράς αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία της περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς, όπως υπολογίστηκε από το σύστημα, βάσει των άρθρων 

21.3 και 21.4 της διακήρυξης προκύπτει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Προσφορά βαθμολογήθηκε, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21.3 της διακήρυξης.  

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ) = 100 x (1-215.259,04/241.864,08) =  

  

 

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην 

ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 

ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», με ποσό προσφοράς 215.259,03 € χωρίς ΦΠΑ και 

ποσοστό έκπτωσης 11,00% 

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

κατωτέρω.   

Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2021  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 

 
Λαμπρινή Βάββα 

 
Μαρία Τσέτσου Αμαλία Δόνου 

 
Βαρβάρα Ζιάκκα 

 
Γεώργιος Σμύρης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1269/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
121179/1848/09-08-2021 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 05-08-2021 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 «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 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).  

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. 18/966/25-06-2021 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 «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – 
Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 86197/9176/16-06-2021 
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. 9260/16-06-2021 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. 12062/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1826/06-08-2021 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με προσφορά  47.170,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 20-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 98022/10178/12-07-2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/966/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση στην οδό 
Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ», β) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.» και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του 
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της 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 
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση 
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με προσφορά  47.170,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού 
€ 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με προσφορά  
47.170,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%) και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ 
Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
47.170,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/966/25-06-
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 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-40- 
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα - Σίτσαινα», 

προϋπολογισμού 65.720,00 (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στα Ιωάννινα, στις  20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφοντες: 

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., πρόεδρος  

2. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπόψη:  

-Την υπ’ αριθ. 85753/5918/14-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης 

πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

-Την υπ’ αριθ. 18/966/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 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 ανάθεση υλοποίησης του έργου «Βελτίωση στην οδό 

Χρυσοβίτσα - Σίτσαινα», προϋπολογισμού 65.720,00 € (με Φ.Π.Α.). σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου, με την υπ’ αριθ. 86197/16-6-2021 απόφαση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.», 

-Την υπ’ αρ. πρωτ. 98022/10178/12-07-2021 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής 

προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας. Μέχρι την λήξη της παραλαβής, δεν κατατέθηκε στην επιτροπή 

κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, 

για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά την αρ. πρωτ. 98022/10178/12-07-2021 πρόσκληση 

και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι 

όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν υποβληθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την 

αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  
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Εν συνεχεία κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά 

κατάθεσής του στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 108250/11116/19-07-2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

2 108256/11117/19-07-2021 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

3 108263/11118/19-07-2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 98022/10178/12-07-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, τον φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο 

οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις 

μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της 

αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές 

καταχωρηθήκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 5,00% 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 4,00% 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3,00% 

 

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

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.  

98022/10178/12-07-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική 

απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Ακολούθως, σύμφωνα με ανωτέρω πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η επιτροπή 

διαγωνισμού στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 

παρ. 2γ του Ν4412/2016 κάλεσε τους προσφέροντες για υποβολή βελτιωμένης προσφοράς. Οι τρεις (3) 

προσφέροντες υπέβαλαν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου 

διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 που ακολουθεί:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος 
διαπραγμάτευσης 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 11,00% 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 10,00% 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9,00% 
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 4 

με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Έκπτωση (%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 47.170,00 € 11,00% 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 47.700,00 € 10,00% 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 48.230,00 € 9,00% 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 112265/11536/28-07-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην 

Αναθέτουσα αρχή. 

Στις  5 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε  σε συνέχιση 

της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στις 04-08-2021, 

δηλαδή εμπρόθεσμα από τον προσωρινό μειοδότη «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.». 

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

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, 

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της υπ’ αρ. πρωτ. 98022/10178/12-07-2021 

Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης συμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης του έργου: 

«Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα - Σίτσαινα», προϋπολογισμού 53.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με 

προσφορά  47.170,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%) 

οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.». 

 

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

Ιωάννινα,  5 Αυγούστου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

Ασπασία Γόγολου Γεώργιος Σταύρου 

 

 

Χριστόφορος Μπάγκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1271/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της 
Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην 
Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας 
Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-
10-2022, βάσει της αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 35/2215/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης 
«Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου 
Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου 
Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 30-
06-2022 σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2873/03.12.2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11787/29-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1781/02-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. Συμβάσεις: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 30-04-2020μεταξύ του Περιφερειάρχη και 

του αναδόχου για συμβατικό ποσό 3.252.108,05 € χωρίς ΦΠΑ. 

6. Προθεσμίες περαιώσεως των εργασιών: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τριάντα 

(30)μήνες, με έναρξη από τις 30-04-2019 και λήξη στις 30-10-2021. 

7. Με την από 29-10-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου 

κατά (δώδεκα) 12 μήνες, ήτοι μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2022,.  

8. Η Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το 153388/14181/10.11.2020  έγγραφό της αιτήθηκε την γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Με το αρ. πρωτ. 2873/03.12.2020 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 29-

10-2022, επισημαίνοντας ότι «η καθυστέρηση στην κατασκευή της ΕΕΛ, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και 

αδυναμία λειτουργίας των άλλων υποέργων της Πράξης, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση να 

θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της Πράξης».  

10. Με το αρ. πρωτ.  173459/16170/17.12.2020  Δ.Τ.Ε.Π.Η. έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε 

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 

29-10-2022. 

11. Με την αρ. 35/2215/22.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 30η  Ιουνίου 2022.   

12. Την 19-03-2021, ο ανάδοχος υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, προς το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία έγινε μερικά δεκτό το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Η.153388/14181/29.10.2020 

αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά  δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 

29.10.2022. 
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13. Με την αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

και  Μεταφορών η οποία μας κοινοποιήθηκε, έγινε αποδεκτή η από 19-03-2021 ένσταση του αναδόχου κατά 

της αρ. 35/2215/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατόπιν των παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της  1ης παράτασης του υποέργου: «Κατασκευή 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & Παραλίας Λούτσας 

Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.600.000,00€ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., 

αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 29 Οκτωβρίου 2022, με 

αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι δίδει θετική ψήφο, λόγω της αποδοχής της ένστασης από τον Υπουργό 
Υποδομών και  Μεταφορών, με την εξής δεσμευτική παρατήρηση: Να αποκατασταθούν από 
την ανάδοχο, οι διαπιστωμένες βλάβες σε οδόστρωμα δημοτικών και κοινοτικών δρόμων, 
των οικισμών απ’ όπου διέρχεται το δίκτυο, είτε αφορά σε τσιμεντοστρώσεις, είτε σε 
ασφαλτοστρώσεις. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών, με την οποία έγινε δεκτή η από 19-03-
2021 ένσταση της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα συλλογής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος 
Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», 
κατά της αριθμ. 35/2215/22-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν 
Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 29-10-
2022, 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1272/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, 
Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.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 αρ. πρωτ. 11705/03-08-2021 έγγραφο συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1797/03-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την από 28-12-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό εκπτώσεως 58% και για ποσό 2.967.317,08 € (χωρίς Φ.Π.Α). 7. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 27-12-2018. Με την αριθ. 9/461/01 – 3 – 2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

μέχρι την 30 – 06 – 2019. Με την αριθ. 24/1859/9-7-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31 – 12 – 2019. 

Με την αριθ. 69/346/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2020. Με την αριθ. 17/1052/08-

07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31 – 12 – 2020. Με την αριθ. 2/119/20-01-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2021.8.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. πρωτ. 

109327/10125/03-09-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου έχει εγκριθεί ο 1ος 

Α.Π.Ε (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο) του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 2.967.317,08€  € χωρίς Φ.Π.Α. 

9.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 24η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 1.563.037,88 € 

χωρίς το ΦΠΑ. 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί  

περίπου το 70% των φρεατίων, το 75% του βαρυτικού αγωγού και το 98% του καταθλιπτικού αγωγού προς 

ΕΕΛ.Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

 Ο ανάδοχος στην από 14-06-2021 αίτησή του για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου, επικαλείται τους  εξής λόγους: 

 1. Αναμονή έγκρισης τροποποίησης μελέτης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. 

 2. Την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

3. Την καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών λόγω της εκτέλεσης παράλληλης εργολαβίας 

αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των Χαλκιάδων. 

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

31-12-2021. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

 Οι απόψεις της υπηρεσίας μας πέραν των αναφερομένων  είναι οι εξής: 

• Για το ζήτημα διέλευσης του καταθλιπτικού αγωγού από ιδιοκτησία στη γέφυρα Καλογήρου η υπηρεσία 

μας έχει ακολουθήσει την νομική οδό με τη κατάθεση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων και βρισκόμαστε 

στην αναμονή έκδοσης της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο. 

• Λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον COVID-19, υπήρξε ουσιαστικά καθυστέρηση στην υλοποίηση 

των εργασιών. Με την σταδιακή άρση των μέτρων έχουν ήδη ξεκινήσει  οι εργασίες και υπολείπονται 

ζητήματα διέλευσης των αγωγών στους παράδρομους της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων τα οποία αντιμετωπίζονται 

με την υποβληθείσα πρόταση του αναδόχου περί τροποποίησης της μελέτης, 
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• Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία του ΕΣΠΕΛ, με σκοπό την 

ανακατάταξη του υποέργου από κατηγορία ii σε i, έπειτα από την υπ’ αριθ. ΤΑ0631-5000130.02-02.Α-02.Β-

10-18 Τεχνική Αναφορά του  Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.). 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με  αναθεώρηση μέχρι την 31-12-

2021, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 

  Έχει διατυπωθεί η υπ’ αριθμ. 2000/28-07-2021 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου για τη χορήγηση παράτασης με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών 

του έργου έως την 31.12.2021. 

    ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι  31-12-2021. ...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων 
και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, με 
δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 2000/29-07-2021 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1273/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο 
σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-
2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11218/03-08-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1793/03-
08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

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

 Ο προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο 

σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», είναι 378.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002.  

 Ανάδοχος του έργου είναι ο «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 191.948,92€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό 

υπογράφηκε την 27-8-2019. 

 Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 27-8-2020. 

 Με την αριθ. 22/1394/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2021. 

 Με την αριθ. 4/190/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-8-2021. 

 Ο λόγος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων την περίοδο 

της άνοιξης η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι ανεβασμένη και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.  

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

μέχρι την 27-2-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

 Επομένως, εισηγούμαστε 

 τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 27-8-2021 μέχρι τις  27-

2-2022, με δικαίωμα αναθεωρήσεως....». 

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 «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω 
καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-2022, 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.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1274/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-10-2021. 

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). 

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 αρ. πρωτ. 11779/03-08-2021 έγγραφο συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1794/03-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1.  Ο προϋπολογισμός του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας» είναι 

3.220.000,00€ με Φ.Π.Α. της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου 

Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου», η 

οποία εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 με Κωδικός ΟΠΣ 508702 (Κ.Α. 

2015ΕΠ01880003).  

2.  Ανάδοχος του έργου είναι η «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 

ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ». 

3.  Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.267.333,06€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε 

συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016. 

4.  Με την αριθ. 6/315/16-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-6-2018. 

5.  Με την αριθ. 21/1180/8-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-9-2018. 

6.  Με την αριθ. 33/1985/3-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2018. 

7.  Με την αριθ. 38/2501/21-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-2-2019. 

8.  Με την αριθ. 9/460/1-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-7-2019. 

9.  Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019. 

10.  Με την αριθ. 27/2153/29-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019. 

11.  Με την αριθ. 3/184/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-3-2020. 

12.  Με την αριθ. 10/531/15-4-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2020. 

13.  Με την αριθ. 15/857/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-9-2020. 

14.  Με την αριθ. 27/1868/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31.12.2020. 

15.  Με την αριθ. 2/84/20-1-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-02-2021. 

16.  Με την αριθ. 8/355/9-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2021. 

17.  Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών. Δεν έχει διενεργηθεί η δοκιμαστική 

λειτουργία της ΕΕΛ. 
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18.  Με την αρ. πρωτ. 1924/29-7-2021 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης, η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης με 

αναθεώρηση με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου την 31-10-2021.  

 Τους τελευταίους δύο μήνες του χρονοδιαγράμματος του έργου προβλέπονται διαδικασίες «Θέσης των μονάδων 

σε αποδοτική λειτουργία» και «Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Δεν είναι όμως δυνατό να διενεργηθούν οι ανωτέρω 

διαδικασίες, διότι προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία της ΕΕΛ σε λύματα από τις αποχετεύσεις, το οποίο 

θα συμβεί όταν αυτές κατασκευαστούν και λειτουργούν πλήρως. Τα δύο έργα αποχέτευσης, των οποίων τα 

λύματα οδηγούνται στην εν λόγω Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 

 Γι ΄αυτό το λόγο, ο ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι 31-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

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

30-6-2021 μέχρι τις  31-10-2021, με δικαίωμα αναθεωρήσεως...». 

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 «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», 
αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. 
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», 
μέχρι την 31-10-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1924/29-
07-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις προηγούμενες σχετικές 
με τις παρατάσεις, αποφάσεις 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 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1275/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη (διεκπεραίωση, επίβλεψη 
και παραλαβή έργου) του Δήμου Μετσόβου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11960/02-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1785/03-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Προς  την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Μετσόβου με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.  3738/07-

07-2021  έγγραφό του , αίτημα για τη διάθεση   υπαλλήλων της  Περιφέρειας  Ηπείρου ειδικότητας   τριών (3) 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  και  ενός (1) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  και ενός 

(1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ώστε να προβεί σε παραλαβή των έργων και την σύνταξη μελέτης 

που υλοποιεί ως αναφέρονται κατωτέρω :  

Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μετσόβου . 

Όπως προκύπτει από την αριθ. 84/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Μετσόβου, το  ως άνω αίτημα έχει ως 

ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Μετσόβου υφίσταται  έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να 

προβεί   σε επίβλεψη έργων, συγκρότηση επιτροπών  για υπογραφή ΠΠΑΕ και την συγκρότηση   επιτροπών 

για την οριστική παραλαβή στα πλαίσια υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από το Δήμο 

Μετσόβου. 

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   

Μετσόβου 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 Μπότης Κων/νος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου,  

Ο κος Νάκος Αργύριος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων   της  Περιφέρειας 

Ηπείρου, 

Ο κος Αρκομάνης Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου, 

Ο κος Νάκας Αθανάσιος, ΤΕ Μηχαν/γων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου 

Ο κος Βούρδας Περικλής, Π.Ε. Ηλεκτρ/γων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Μετσόβου, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μετσόβου, για την 
τ
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εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) 
αριθμ. πρωτ. 11960/02-08-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Σχέδιο. 
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Συγκεκριμένα, σκοπός και αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  
είναι η τεχνική υποστήριξη του έργου «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δήμου Μετσόβου», από ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην οποία παραχωρείται η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας όσον αφορά 
αποκλειστικά και μόνο στην επίβλεψη, επιτροπές ΠΠΑΕ και οριστική παραλαβή του εν λόγω 
έργου. 

 Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη 
του Δήμου Μετσόβου είναι οι κάτωθι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, ως εξής: 

-  Μπότης Κων/νος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου.  

- Νάκος Αργύριος, Τ.Ε Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

-  Αρκομάνης Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

-  Νάκας Αθανάσιος, Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, της  Περιφέρειας Ηπείρου. 

-  Βούρδας Περικλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1276/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού 40.385,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11985/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1787/03-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 110400/9223 από 21-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης ποσού 40.385,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με 

Κ.Α.  2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» Υποέργο : «Αποκατάσταση 

αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ Καστάνιανης  Κόνιτσας».  

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ 

Καστάνιανης  Κόνιτσας. 

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας 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 του Δήμου Κόνιτσας  

για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ Καστάνιανης Κόνιτσας», 

προϋπολογισμού 40.385,00 ευρώ. 

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

επισυναπτόμενο κείμενο.    

1. Τον ορισμό του κ. Ιωάννη Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών ΠΗ, με αναπληρώτριά του την κ. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος  Μηχ/κος, ΤΕ,  στην 

Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

2. Τον ορισμό του κ. Χρήστο Καραγιαννίδη, Πολιτικός Μηχ/κος, ΠΕ,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. , με αναπληρώτριά 

του την κ. Καλλιόπη Αλεξίου,  Πολιτικός Μηχ/κος  ΠΕ στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ 
Καστάνιανης Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.385,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 11985/03-08-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, Α) κ. Ιωάννη Αντωνίου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων 
Μηχανικών), με αναπληρώτριά του την κ. Αγνή Κερομύτη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
(Μηχανολόγων Μηχανικών) και Β) τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
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(Πολιτικών Μηχανικών), με αναπληρώτριά του την κ. Καλλιόπη Αλεξίου, του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών). 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 40.385,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του 
ανωτέρω 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1277/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
121179/1848/09-08-2021 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου 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. 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 
3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 12086/04-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1802/04-08-2021 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 Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 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 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1278/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 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 «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της 
επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
ΦΠΑ 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/
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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 με αρ. πρωτ. 12221/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1820/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων και στην περιοχή της Πάργας ήταν να 

υπερχειλίσουν τα ρέματα και οι χείμαρροι της περιοχής. Ένα από αυτά είναι και το ρέμα Τούση, που 

διέρχεται εντός του οικισμού και σε μεγάλο μήκος του παράλληλα και σε επαφή με την επαρχιακή οδό. 

Αποτέλεσμα του όγκου και της σφοδρότητας του νερού ήταν να υποσκαφθούν τα θεμέλια τοιχίου 

αντιστήριξης από σκυρόδεμα της επαρχιακής οδού, που κινδυνεύει με κατάρρευση ,όπως και η ίδια η 

οδός. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση και στερέωση της υποσκαφής, ώστε να αποφευχθεί η ολίσθηση 

της επαρχιακής οδού. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα, με τη στάθμη του νερού στο ρέμα να 

είναι στα χαμηλότερα επίπεδα και πριν τις πρώτες φθινοπωρινές μπόρες που θα επιδεινώσουν την 

κατάσταση.    

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 117850/12016/06-08-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό και να κυκλοφορείται με 

ασφάλεια.     

εισηγούμαστε  

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση 

και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας» του έργου: 

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

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του 

θέματος αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Αλεξίου Καλλιόπη  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 
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Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής 
οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 117850/12016/06-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 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. 
12221/06-08-2021 (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 «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού 
περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

3. Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρώτρια 
Προέδρου 

2. Αλεξίου Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1279/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 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 «Τεχνικός σύμβουλος για την διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα 
Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή διέλευση του τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 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). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12283/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1835/06-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ασφαλέστερη 

διέλευση στο επικίνδυνο από τη συνεχή πτώση βράχων σημείο επί της 2ης επαρχιακής οδού και για μήκος 

περίπου 300μ. Η γεωμορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής (υψηλά και απότομα πρανή ανάντη, 

γκρεμός μεγάλου βάθους κατάντη, είδος, σύσταση και αλληλουχία των πετρωμάτων, χαμηλές 

θερμοκρασίες – παγετός) επιτρέπουν το θρυμματισμό και τη πτώση ογκόλιθων με άμεσο τον κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήματος.  Απαιτείται λοιπόν η λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία θα 

αξιολογηθούν και θα μας οδηγήσουν στην ορθότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.  

3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 116576/9874/02-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε 

πίστωση ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα εκείνα 

στοιχεία, ώστε η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

4. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 117864/12023/06-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Τεχνικός σύμβουλος για την 

διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή διέλευση του 

τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση 

Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», της ΣΑΜΠ 

030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016, προϋπολογισμού 74.400,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 «Τεχνικός 
σύμβουλος για την διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για 
την ασφαλή διέλευση του τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 117864/12023/06-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
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της ΣΑΜΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης 
επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην 
περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων» 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. 12283/06-08-2021 (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 «Τεχνικός σύμβουλος για την 
διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή 
διέλευση του τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει 
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

3. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1280/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 17ο 

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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την 
πλευρά του Δεματίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ 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). 
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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 με αρ. πρωτ. 12331/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1843/09-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Σαν συνέπεια των κακών δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα 

με έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή Δεματίου – Πέτρας ήταν να 

εκδηλωθούν φθορές στο επαρχιακό οδικό της δίκτυο. Σε μεγάλα τμήματα της οδού σημειώθηκαν έντονες 

καθιζήσεις και ρηγματώσεις με ταυτόχρονη αποκόλληση των πρανών κατάντη, λόγω της ανεξέλεγκτης 

απορροής των όμβριων σε συνδυασμό με τις κλίσεις και τη σύσταση των πετρωμάτων, ώστε η οδός να 

κινδυνεύει με κατάρρευση. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα της οδού, τώρα που οι 

καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, έχει επέλθει κάποια ισορροπία και πριν τις φθινοπωρινές βροχές που θα 

δυσκολέψουν την κατάσταση.  

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 117840/12013/09-08-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό και να κυκλοφορείται με 

ασφάλεια.     

εισηγούμαστε  

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

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

οδού προς Πέτρα από την πλευρά του Δεματίου » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 62.000,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

 

α) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την πλευρά 
του Δεματίου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
117840/12013/09-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 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. 
12331/09-08-2021 (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 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την πλευρά του 
Δεματίου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 

3. Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρώτρια 
Προέδρου 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1281/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης επαρχιακής οδού (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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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. 12050/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1815/06-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι,  εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ήταν να εκδηλωθούν 

καταπτώσεις - κατολισθήσεις σε πολλά σημεία της 2ης επαρχιακής οδού που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία 

σε αυτή. Τα προϊόντα των κατολισθήσεων εμποδίζουν την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων στα 

υπάρχοντα τεχνικά, με αποτέλεσμα αυτά να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της επαρχιακής οδού ευνοώντας τις 

συνθήκες πρόκλησης  ατυχήματος. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η απομάκρυνση των 

προϊόντων των κατολισθήσεων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι εν λόγω 

περιοχή  έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

2.  Την  με  αριθμ. : 117773/9953/03-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο » της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2017ΕΠ03000004 με υποέργο : « Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)  » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης 

επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)  » του έργου : « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, 

Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο » της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ03000004, προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Ό,τι 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 2017ΕΠ03000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Συρράκο, Καλαρρύτες στη θέση Μαυρολάγκαδο» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης επαρχιακής οδού 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός της οδού και η 
απομάκρυνση των προϊόντων των κατολισθήσεων, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.  

 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1282/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και βελτίωση βατότητας προς Καταρράκτη Άρτας (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. 12008/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1816/06-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι, σα συνέπεια των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του Καταρράκτη 

Άρτας ήταν να σημειωθούν φθορές ( αποκόλληση πρανών κατάντη με ολίσθηση – κατάρρευση τμήματος της 

οδού, καθιζήσεις, ρηγματώσεις) , που καθιστούν τη διέλευση στο οδικό δίκτυο της περιοχής δύσκολη και 

επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω, τώρα που σύμφωνα με τη γνώμη 

γεωλόγου, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή, έχει επέλθει κάποια ισορροπία και πριν τις 

φθινοπωρινές βροχές, που θα δυσκολέψουν την κατάσταση. 

2. Την  με  αριθμ. : 116610/9878/02-08-2021 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 : « Αποκατάσταση οδού και βελτίωση βατότητας προς Καταρράκτη Άρτας 

(παροχή υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Αποκατάσταση οδού και 

βελτίωση βατότητας προς Καταρράκτη Άρτας (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. Ό,τι 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 οδού και βελτίωση βατότητας 
προς Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση των φθορών (αποκόλληση πρανών κατάντη με ολίσθηση – κατάρρευση τμήματος της 
οδού, καθιζήσεις, ρηγματώσεις), που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του Καταρράκτη Άρτας και καθιστούν τη διέλευση στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής δύσκολη και επικίνδυνη 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1283/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μ. Περιστερίου (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. 12011/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1834/06-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1.  Ότι,  εξαιτίας των συνεχών και βαρέων οχημάτων, αφού κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί κτηνοτρόφους ( 

μεταφορά ζωικού βασιλείου, ζωοτροφές κ.α.) το οδικό δίκτυο περιοχής του Μ. Περιστερίου έχει υποστεί 

φθορές ( έντονες καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση δυσχερή και πολλές φορές επικίνδυνη. 

Απαιτείται η αποκατάσταση της βατότητας, ώστε η μετακίνηση να γίνεται με ασφάλεια, και πριν τους 

φθινοπωρινούς μήνες που οι βροχοπτώσεις δε θα επιτρέπουν την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. 

2.  Την  με  αριθμ. : 116621/9881/02-08-2021 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 Μ. Περιστερίου (παροχή 

υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας περιοχής Μ. Περιστερίου (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. Ό,τι 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 Μ. 
Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της 
βατότητας του οδικού δικτύου στην περιοχή του Μ. Περιστερίου από τις φθορές (έντονες καθιζήσεις, 
ρηγματώσεις) που έχει υποστεί, εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης βαρέων οχημάτων, αφού κατά κύριο 
λόγο εξυπηρετεί κτηνοτρόφους (μεταφορά ζωικού κεφαλαίου, ζωοτροφές κ.α.) και καθιστούν τη διέλευση 
δυσχερή και πολλές φορές επικίνδυνη, ώστε η μετακίνηση να γίνεται με ασφάλεια.  

 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1284/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
121179/1848/09-08-2021 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 του από 02-08-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-78- 
 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 19/1107/07-07-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 
αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 98721/10243/06-07-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 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. 10356/06-07-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11819/02-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1791/03-
08-2021 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 «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με προσφορά 45.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον  
Φ.Π.Α.), 56.420,00 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εννιά τοις εκατό (9%). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως 
και στη σχετική αριθμ. 19/1107/07-07-2021 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 02-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 29-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 111878/11462/23-07-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 
19/1107/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης 
Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
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αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ» β) «TSAGOIL O.E.» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» 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 προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση 
του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με προσφορά 45.500,00 € (με 
αναθεώρηση, χωρίς τον  Φ.Π.Α.), 56.420,00 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εννιά τοις εκατό 
(9%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών 
αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον 
οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με προσφορά 45.500,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς 
τον  Φ.Π.Α.), 56.420,00 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση εννιά τοις εκατό (9%) και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 56.420,00 € με 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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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση  αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από 
φθορών αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού  62.000,00€ (με ΦΠΑ), με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

 Στα Ιωάννινα, στις  29η  Ιουλίου  2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Δημήτριος Τσιούμπος,  Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ,  στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχ/κος  ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ,   στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ.  19/1107/07-07-2021 (ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, 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 Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου:  «Άμεση  αποκατάσταση προσβάσεων και 

ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού  62.000,00€ (με 

ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με 

την αριθμ. πρωτ. 111878/11462/23-07-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων  

της Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την με  αρ. πρωτ. 111878/11462/23-07-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) 

οικονομικοί φορείς.  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης ολίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της 

παραλαβής κατατέθηκαν στην επιτροπή τρεις (3) φάκελοι προσφορών εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την 

αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης.  

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  

2 TSAGOIL O.E.  

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  111878/11462/23-07-2021  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 σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 

συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών 

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  9 

2 
TSAGOIL O.E.  

5 

3 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  

3 

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

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.      

111878/11462/23-07-2021  πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να 

περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 του ν. 4412/16. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον 

κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 114783/11764 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ  9 

2 114780/11763 
 TSAGOIL O.E. 

5 

3 112959/11583 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  

3 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 115581/11819/30-07-2021 έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΛΙΩΝΗ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των 
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κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. 

Στις  02 Αυγούστου  2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε 

συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. 

πρωτ. ΔΤΕΠΕΙ   115581/11819/30-07-2021) από τον προσωρινό μειοδότη  ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

ΜΗΛΙΩΝΗ. 

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 τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, 

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ.  111878/11462/23-07-

2021   Πρόσκλησης. 

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

έργου, «Άμεση  αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης 

Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 62.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, με προσφορά 45.500,00€ (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση  εννιά τοις εκατό (9%).  

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 33.501.65 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 6.030.30 €  

Σύνολο: 39.531,95 € 

Απρόβλεπτα 15%: 5.929,79 € 

Σύνολο: 45.461,74 € 

Αναθεώρηση: 38,26 € 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 45.500,00 € 

ΦΠΑ 24 %: 10.920,00 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α.: 56.420,00 € 

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,   02   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     

Ο πρόεδρος 
 

Τα μέλη 
 

 
Δημήτριος Τσιούμπος  

  

 Κωνσταντίνος Μπότης 

 
 

                                                                                 Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1285/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 του από 05-08-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα 
προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 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. 19/1108/07-07-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος 
της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ 98653/10240/06-07-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 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. 10354/06-07-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11984/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1814/06-08-
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 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗ, με ποσό προσφοράς 35.944,53 € 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. 19/1108/07-07-2021 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 05-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 29-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 111760/11445/23-07-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/1108/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης 
επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ», β) «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. 
ΡΑΠΤΗΣ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ» 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 προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ», 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 «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 35.944,53 € 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από 
Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. 
ΡΑΠΤΗΣ», με ποσό προσφοράς 35.944,53 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 11,00% και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. 
ΡΑΠΤΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
35.944,53 € (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 για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου « Άμεση 
αποκατάσταση  κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα 
προς Βοβούσα », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 
50.080,00 € με Φ.Π.Α.. 
  
 
Στα Ιωάννινα, την 29-07-2021 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα 
αποσσφράγισης) οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Γόγολου  Ασπασία , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως αναπλ/τικό μέλος  
3. Μπόττης Κωνσταντίνος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως τακτικό μέλος, 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και 
σύμφωνα με την αρ. 19/1108/07-07-2021 (ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) απόφαση της Ο.Ε/ Π. Ηπείρου, 
έχοντας υπ’ όψη: : 

- Την υπ. αριθμ. 19/1108/07-07-2021 (ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία : α) εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου  « Άμεση αποκατάσταση  
κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα »,  
προϋπολογισμού 50.080,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 98721/10243/06-07-2021  

απόφαση έγκρισης των συμβατικών τευχών του έργου  της επικεφαλίδας , απόφαση της 
Υπηρεσίας μας, και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ 

- Την υπ. αριθμ. 111760/11445/23-07-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς (3) 
οικονομικοί φορείς , 

συγκεντρωθήκαμε,στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε 
τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

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 114737 /11759 /29-07-2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ                                 

2 
 

114757 /11761 /29-07-2021 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ    

3 
 

114759 /11762 /29-07-2021 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΖΟΒΑΡΑΣ    

 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.111760/11445/23-07-2021 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  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ     35.944,53 € 11,00% 

2ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ      37.963,87 € 6,00% 

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΖΟΒΑΡΑΣ           39.579,36 € 2,00% 

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

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

Από τον έλεγχο των 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 ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ        35.944,53 € 11,00% 

2ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΥ      37.963,87 € 6,00% 

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΖΟΒΑΡΑΣ          39.579,36 € 2,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 114757 /11761 /30-07-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 
μειοδότη « ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ  » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-88- 
 

παρούσας, σε εφαρμογή  του Ν.4412/2016,  επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και 
αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 05 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη  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 «ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ  »  με το αριθ. πρωτ. 
117425/11984/03-08-2021  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 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ 
του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  « 
Άμεση αποκατάσταση  κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από 
Εικονίσματα προς Βοβούσα »,   προϋπολογισμού 50.080 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα  
« ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΓΓ.  ΡΑΠΤΗΣ »,ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό 
προσφοράς 35.944,53 € 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  05-08-2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η   πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
 Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα         

 

 
Γόγολου Ασπασία     

 
 

          Μπόττης  Κωνσταντίνος      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1286/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της 
Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», 
μέχρι την 04-03-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11815/30-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1773/30-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«…. 2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.3. Η 

Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 187.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  εγκρίθηκε με την 

10643/10272/15-7-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ.4. Η έγκριση της 

εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 126977/125761/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ»,  με έκπτωση 

55,12%. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την 21-7-2020 για ποσό 83.916,56 €  με το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών 

του έργου λήγει την 31-7-2021.7. Με την από 30-7-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της 

προθεσμίας μέχρι 4-3-2022, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε 

ποσοστό 80% . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 4-3-2022. ..….». 

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 «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. 
Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-
03-2022, 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1287/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική», αναδόχου Φάη Δημητρίου 
ΕΔΕ, 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.  

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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9946/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1796/03-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10-10-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «Φάης Δημήτριος», αναδόχου του έργου, για το 

ποσό των 124.398,30€ χωρίς Φ.Π.Α.6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης 

ορίστηκε σε εννέα (09) μήνες με λήξη την 10-07-2020. 7. Με την αριθμ 16/946/29-06-2020 απόφαση ΟΕΠΗ 

χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 30-11-2020 8. Με την αριθμ 30/1992/19-11-

2020 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 30-07-2021 9. Στο έργο  

έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 99% 10. Ο ανάδοχος με την από 30-06-2021 αίτησή του αιτείται 

παράταση δύο μηνών ήτοι μέχρι 30-09-2021 για το κλείσιμο του φακέλου του έργου Ύστερα από τα παραπάνω                                        

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος  μέχρι  30-09-

2021  με αναθεώρηση ..….». 

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  Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, 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.». 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1288/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου 
Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, 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 

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), 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. 12256/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1827/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 28-04-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Τσομπίκου Δημήτριου, αναδόχου του έργου, για το ποσό των 126.056,69€ 

χωρίς Φ.Π.Α. 

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εννέα (09) μήνες και λήγει στις 

28-01-2021.Δόθηκε παράταση με την υπ΄αριθμ 35/2227/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 

Π.Η. μέχρι 30-08-2021 

7. Στο έργο  έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 35%   

8. Ο Ανάδοχος με την από 1-08-2021 αίτησή του αιτείται χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου έως 

30-12-2021 για λόγους να ολοκληρωθούν οι δευτερογενείς καθιζήσεις στα επιχώματα που έχουν 

κατασκευαστεί και μετά να ολοκληρωθούν οι ασφαλτικές εργασίες. 

Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του 

θέματος  μέχρι  30-12-2021 με αναθεώρηση… .». 

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 επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου 
Δημητρίου ΕΔΕ, 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1289/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου 
στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 11765/30-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1772/30-07-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  114612/9673 από  29-07-2021 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 ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού 

δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου». 

8. Την από 29-07-2021 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 εξαιρετικά κατεστραμμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στην ευρύτερη περιοχή του 

Γρεβενητίου και συγκεκριμένα στο τμήμα που το συνδέει με τις Λίμνες Πηγών Αώου. Θα γίνουν τοπικές 

αποκαταστάσεις του οδοστρώματος προκειμένου να βελτιωθεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.  

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

την άμεση αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) 

…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση 
αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου», βάσει της από 29-
07-2021 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 εξαιρετικά κατεστραμμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα στην ευρύτερη περιοχή του 
Γρεβενητίου και συγκεκριμένα στο τμήμα που το συνδέει με τις Λίμνες Πηγών Αώου, καθώς επίσης και 
τοπικές αποκαταστάσεις του οδοστρώματος προκειμένου να βελτιωθεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1290/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού ρέματος «Ζουρίκα» και άρση προϊόντων κατολίσθησης από το εσωτερικό 
του (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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11766/02-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1788/03-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.    114611/9672 από  29-07-2021 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 τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020»,  

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού ρέματος ‘’Ζουρίκα’’ και άρση προϊόντων κατολίσθησης από το  

εσωτερικό του (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 02-08-2021 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 πραγματοποίηση εργασιών για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η κατολίσθηση στο εσωτερικό του ποταμού Ζουρίκα., 

με αποτέλεσμα να παρασύρονται και συσσωρεύονται υλικά κατά μήκος του δημιουργώντας προβλήματα. Θα 

γίνει  άρση των καταπτώσεων που δημιούργησε η κατολίσθηση, απομάκρυνση των φερτών υλικών και των 

προσχώσεων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού ρέματος 

‘’Ζουρίκα’’ και άρση προϊόντων κατολίσθησης από το  εσωτερικό του  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002, 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 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρέματος «Ζουρίκα» και άρση 
προϊόντων κατολίσθησης από το εσωτερικό του (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-08-2021 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η κατολίσθηση στο εσωτερικό του ποταμού «Ζουρίκα», με 
αποτέλεσμα να παρασύρονται και συσσωρεύονται υλικά κατά μήκος του και συγκεκριμένα άρση των 
καταπτώσεων που δημιούργησε η κατολίσθηση, απομάκρυνση των φερτών υλικών και των 
προσχώσεων.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1291/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
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. 12151/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1806/05-
08-2021 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 Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 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 Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1292/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας 
ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω 
της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31-07-2021) «Συμβάσεις 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα 

νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 

1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της 

οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 

164/2004 (Α' 134).». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8133/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1799/04-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«... Έχοντας υπόψη: …  

2. Την αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της 

εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αρ. πρωτ.35971/3142/17-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΤΕ7Λ9-

ΗΤ9) απόφαση παράτασης των ανωτέρω συμβάσεων για τέσσερις (04) μήνες. 

3.Το αρ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4.Το άρθρο 74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020. 

5.Το άρθρο 62 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31-07-2021) 

6. Την ανάγκη ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη 

μισθοδοσία τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης που προκύπτει από την παράταση των συμβάσεων 

εργασίας ΙΔΟΧ, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 74 του ν.4745/2020, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και έληξαν στις 31-07-2021 και μέχρι τις 30-09-2021 . Συγκεκριμένα για τη μισθοδοσία 

τεσσάρων (4) ατόμων, ήτοι την κα  Γκογκάκη Μαργαρίτα του Γεωργίου, την κα Τσάβου Ευαγγελία του Ιωάννη, τον κο 

Ντάφλο Νικόλαο του Χρήστου και τον κο Απόστολο Παλάσκα του Βάιου, υπαλλήλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την 

υπ. αριθ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ40 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου  με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Πρόκειται για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 

Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ΕΦ 072 ΚΑΕ:5152.01, ποσού: 14000,00 €. …».   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31-
07-2021), από τη λήξη τους την 31-07-2021 και μέχρι την 30-09-2021, των συμβάσεων εργασίας 
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Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων οι οποίοι προσλήφθηκαν με την 
αρ. πρωτ. 170808/11001/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ9-ΕΓ4) απόφαση πρόσληψης, για την 
αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα των υπαλλήλων: Γκογκάκη Μαργαρίτας του 
Γεωργίου, Τσάβου Ευαγγελίας του Ιωάννη, Ντάφλου Νικολάου του Χρήστου και Αποστόλου 
Παλάσκα του Βάιου και  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 14.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης παράτασης 
των ως άνω συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1293/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από το νέο ιδιοκτήτη οχήματος 
(ΕΔΧ – ταξί), λόγω μεταβίβασής του, με υπογραφή νέας σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του 
Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
8059/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1790/03-08-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«... Κατόπιν α) της με αρ. 12/664/13-05-2020 (ΑΔΑ: 60ΧΜ7Λ9-ΨΞ4 και ΑΔΑΜ:20AWRD007149423), απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με Α/Α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:71182, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ιωαννίνων (Διακήρυξη με αρ.  88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) και β) της με  αρ. 

27/2020 πράξης του  Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ιωαννίνων, περί μη 

κωλύματος υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, υπεγράφη  με τον ανάδοχο Παϊλα Απόστολο του Βασιλείου, 

η με αρ.  109364/7232/17-08-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV007239337 σύμβαση, για την εκτέλεση του δρομολογίου 

με α/α: 1 που αναφέρεται στο Τμήμα 10  του Παραρτήματος I της προαναφερόμενης διακήρυξης, με δηλωθέν 

όχημα το με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΕ 6205 Ε.Δ.Χ (ταξί). Το ημερήσιο κόστος εκτέλεσης του δρομολογίου, με 

βάση την ανωτέρω σύμβαση, ανέρχεται σε 56,25 €, πλέον Φ.Π.Α. με δυνατότητα τροποποίησής του, έως και 

35%, λόγω μείωσης ή αύξησης των χιλιομέτρων του δρομολογίου ή μερική αλλαγή διαδρομής που μπορεί να 

οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε 

κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη 

συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια (17/08/2020 -31/08/2021) εκτέλεσής της. 

Στην προαναφερόμενη σύμβαση, όπως και σε κάθε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5.6  της διακήρυξης του διαγωνισμού,  προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση 

πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο πωλητής υποχρεούται να: i. 

ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης 

Παιδείας & Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο 

όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει(από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου 

αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση 

καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας». 

Στις 15 Ιουλίου 2021, κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & 

Απασχόλησης, η από 06 Ιουλίου 2021 αίτηση – γνωστοποίηση του κ. Παϊλα Απόστολου, περί μεταβίβασης 

(λόγω πώλησης) του Ε.Δ.Χ. οχήματός του, με αρ. ΤΑΕ 6205, στον κ. Μαυρογιώργο Πασχάλη του Αθανασίου, 

η από 06 Ιουλίου 2021 επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης και η από 12 Ιουλίου 2021, υπεύθυνη δήλωση του 

δεύτερου (αρ. πρωτοκόλλου εισερχόμενων εγγράφων 107002/7513/15-07-2021), περί αποδοχής και ανάληψης 

από μέρους του, ως νέου ιδιοκτήτη του προαναφερόμενου οχήματος, όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών 

που απορρέουν από την με αρ. 109364/7232/17-08-2021 σύμβαση που είχε συναφθεί από την Περιφέρεια 

Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων με τον Παϊλα Απόστολο, για την εκτέλεση του δρομολογίου με α/α:1 του Τμήματος 

10 του Παραρτήματος Ι της με αρ.  88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405). 
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Παρ΄ ότι το έργο της μεταφοράς μαθητών ολοκληρώνεται τον μήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους, όλες οι 

σχετικές συμβάσεις, αναφέρουν ως χρόνο λήξης της διάρκειάς τους την 31η Αυγούστου εκάστου σχολικού 

έτους, προκειμένου αυτές να μπορούν να παραταθούν, εάν και εφόσον προβλέπεται σε αυτές δικαίωμα 

προαίρεσης για τυχόν παράταση, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  

Η προαναφερόμενη σύμβαση (καθώς και η από 16/11/2020 1η τροποποίηση αυτής με 

ΑΔΑΜ:20SYMV007655818 αυτής, με την οποία το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου διαμορφώθηκε στο 

ποσό των 74,03 €, πλέον Φ.Π.Α.) έχει ισχύ μέχρι 31/08/2021, και στο άρθρο 4 της σύμβασης, προβλέπεται η 

δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής, να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, το 

αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και μέχρι του ποσού των 

4.106,29 € πλέον ΦΠΑ, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ήτοι εβδομήντα τριών (73 σχολικών ημερών, από την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς έως 31/12/2021).  

Η υπηρεσία μας, με το με αρ. 107002/7513/21-07-2021 έγγραφό της, ενημέρωσε τον κ. Μαυρογιώργο 

Πασχάλη σχετικά με την υποχρέωση υποβολής από μέρους του, ως νέου ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. ΤΑΕ 6205, 

όλων των αποδεικτικών στοιχείων της παρ. 2.2.5.2. της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 

(ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξης,  που θα βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι λόγοι 

αποκλεισμού και ότι πληρεί τα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν τεθεί με αυτή, προκειμένου, σε 

περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, ή αποφασιστεί 

δια νόμου η παράταση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30/06/2021, το έργο της μεταφοράς να εκτελεστεί 

από αυτόν, με την υπογραφή νέας σύμβασης, με τους ίδιους όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί με τον 

κ. Παϊλα Απόστολο.    

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή μας, ο κ. Μαυρογιώργος Πασχάλης, κατέθεσε στη γραμματεία, όλα τα 

απαιτούμενα, από τη διακήρυξη, αποδεικτικά στοιχεία, την 2η/08/2021 (αρ. πρωτ. 116887/8059), με τα οποία 

επιβεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του, λόγοι  αποκλεισμού και πληροί τα κριτήρια επιλογής 

που έχουν τεθεί από τη διακήρυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  : 

33. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοικήσεως…», όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 

2240/91. 

34. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

35. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

19/Α΄/01-02-1995), κατά το μέρος που ισχύει». 

36.  Τις διατάξεις του Ν.  2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.247/ Α΄/27-11-1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143/ Α’/28-

6-14). 

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

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012). 

38. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 

39. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

40. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010). 

41. Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – 

Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 

όπως ισχύει. 

42. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

43. Την με αρ. 109364/7232/17-08-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV007239337 και την από 16/11/2020 1η τροποποίηση 

αυτής με ΑΔΑΜ:20 SYMV007655818 αυτής. 

44. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον κ. Μαυρογιώργο Πασχάλη. 

Παρακαλούμε όπως : 

Εγκρίνετε, την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με α/α:1, του Τμήματος 10, του Παραρτήματος 

Ι της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Α/Α:71182, από το νέο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. οχήματος, με αρ. ΤΑΕ 6205, κ. Μαυρογιώργο 

Πασχάλη του Αθανασίου, με ΑΦΜ 102907550, και ΔOY Ιωαννίνων,  κατόπιν υπογραφής  νέας σύμβασης, με 

του ίδιους όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί με τον αρχικό ανάδοχο, κ. Παϊλα Απόστολο του Βασιλείου, 

εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτείται να προβεί σε άσκηση του μονομερούς δικαιώματός της να 

παρατείνει τη σύμβαση για διάστημα όχι μεγαλύτερο τεσσάρων μηνών (ήτοι εβδομήντα τρεις (73) σχολικές 

ημέρες, ήτοι από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έως 31-12-2021), ή σε περίπτωση που με διάταξη 

νόμου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων -  προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής 
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μεταφορά των μαθητών - αποφασισθεί η παράταση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 

Η σύμβαση με το νέο ανάδοχο θα υπογραφεί μετά τη λήψη σχετικής ως άνω απόφασης για την αναγκαιότητα  

παράτασης των συμβάσεων για το νέο σχολικό έτος. 

 Στην περίπτωση άσκησης του μονομερούς δικαιώματος της Περιφέρειας, να παρατείνει τη σύμβαση για 

διάστημα όχι μεγαλύτερο τεσσάρων μηνών, ήτοι από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έως και 

31/12/2021 και μέχρι του ποσού των 4.106,29 € πλέον ΦΠΑ), η σύμβαση θα υπογραφεί πριν την 31/8/2021.  

Στην περίπτωση που με διάταξη νόμου, αποφασισθεί η παράταση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς, η σύμβαση θα υπογραφεί μετά τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε 

εκτέλεση την νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση των συμβάσεων και για όσο χρονικό διάστημα 

προβλεφθεί από την νομοθετική ρύθμιση. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με α/α:1, του Τμήματος 10, του Παραρτήματος Ι της με αρ. 88425/6164/12-06-2019 
(ΑΔΑΜ:19PROC005123405) διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α:71182, από το 
νέο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. οχήματος, με αρ. ΤΑΕ 6205, κ. Μαυρογιώργο Πασχάλη του Αθανασίου, 
με ΑΦΜ 102907550, και ΔOY Ιωαννίνων,  κατόπιν υπογραφής  νέας σύμβασης, με του ίδιους 
όρους της σύμβασης που είχε υπογραφεί με τον αρχικό ανάδοχο, κ. Παϊλα Απόστολο του 
Βασιλείου, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτείται να προβεί σε άσκηση του 
μονομερούς δικαιώματός της να παρατείνει τη σύμβαση για διάστημα όχι μεγαλύτερο τεσσάρων 
μηνών (ήτοι εβδομήντα τρεις (73) σχολικές ημέρες, ήτοι από την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς έως 31-12-2021), ή σε περίπτωση που με διάταξη νόμου, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων -  προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά των 
μαθητών - αποφασισθεί η παράταση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς. 

Η σύμβαση με το νέο ανάδοχο θα υπογραφεί μετά τη λήψη σχετικής ως άνω απόφασης για την 
αναγκαιότητα  παράτασης των συμβάσεων για το νέο σχολικό έτος. 

Στην περίπτωση άσκησης του μονομερούς δικαιώματος της Περιφέρειας, να παρατείνει τη 
σύμβαση για διάστημα όχι μεγαλύτερο τεσσάρων μηνών, ήτοι από την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς έως και 31/12/2021 και μέχρι του ποσού των 4.106,29 € (πλέον ΦΠΑ), η σύμβαση θα 
υπογραφεί πριν την 31/8/2021.  

Στην περίπτωση που με διάταξη νόμου, αποφασισθεί η παράταση των συμβάσεων που ήταν 
σε ισχύ στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η σύμβαση θα υπογραφεί μετά τη σχετική απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής σε εκτέλεση την νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση των 
συμβάσεων και για όσο χρονικό διάστημα προβλεφθεί από την νομοθετική ρύθμιση. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1294/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό 
και υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών 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 

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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8173/04-08-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1801/04-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη το έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 613/26-02-2018 του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 

Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορά αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης δείγματος νερού του Κτιρίου του 

ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Κατσικά Ιωαννίνων, με βάση το οποίο το νερό κρίνεται ακατάλληλο 

προς πόση, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. που θα αφορά σε προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και τα υλικά συντήρησης για τους ήδη 

υπάρχοντες ψύκτες για την χρήση στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. 

Έτους 2021, ΕΦ: 072 και ΚΑΕ: 1699.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό 
και υλικών συντήρησης για τους ήδη υπάρχοντες ψύκτες στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ΕΦ: 072 και ΚΑΕ: 1699.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1295/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 λειτουργικών δαπανών 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 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 8214/04-08-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1803/04-08-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, 
ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό 

προβλέπεται, 

1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 3.000 €. 

2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 

δαπάνης 1.500 €. 

3) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Επίπλων Γραφείου για τις ανάγκες της Δ-νσης Τεχνικών Έργων η οποία και 

ελέγχει τις σχετικές εργασίες συντήρησης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 € 

4) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €. 

5) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.000 €. 

6) Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα συντήρησης το οποίο 

εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Η-πείρου, συνολικής δαπάνης 2.000 €. 

7) Υπηρεσίες Αναβάθμισης Λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Π.Η., συνολικής δαπάνης 

100,00 €. 

8) Εκτέλεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μικροβιοκτονίας και Ψεκασμών χώρων που στεγάζονται Υπηρεσίες 

της Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της 

διάδοσης του COVID-19 συνολικής δαπάνης 24.800 

9) Προμήθεια καμερών Η/Υ για τις για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η 

οποία και είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων και για την παροχή τεχνικής βοήθειας για 

την τηλεργασία, λόγω εφαρμογής μέτρων για την COVID-19 και για τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Π.Η συνολικής 

δαπάνης 2.000  

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  

με ΦΠΑ 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών 

Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

3.000,00 € ΚΑΕ: 1329 

Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών 

Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  
1.500,00 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες Επισκευής Επίπλων Γραφείου 1.500,00 € ΚΑΕ: 0873 

Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων 1.500,00 € ΚΑΕ  1699 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.000,00 € ΚΑΕ  0843 

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης 2.000,00 € ΚΑΕ: 1699 

Υπηρεσίες Αναβάθμισης Λογισμικού 100,00 € ΚΑΕ: 0873 

Εκτέλεση Υπηρεσιών Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας και 

Ψεκασμών χώρων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων 

και αρμοδιότητας Π.Η. λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της 

διάδοσης της COVID-19 

24.800,00 € ΚΑΕ: 5152 

Προμήθεια καμερών Η/Υ για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων και 

τηλεργασίας λόγω εφαρμογής μέτρων για την COVID-19 
2.000,00 € ΚΑΕ: 5152 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1296/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 των Πρακτικών 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-
2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 αριθμ. 15/848/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση των όρων διακήρυξης και 
συγκρότηση επιτροπής, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 
και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, μέχρι 30/04/2023 
συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ. 

7. Την με α/α 1242 & αριθ. πρωτ. 70239/5429/24-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος, καταχωρημένη με α/α 1286 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 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», του Ε.Φ. 
071 ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8278/06-08-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1821/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2021), 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα Πρακτικά 1 & 2 της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, 
και εισηγείται την έγκρισή τους. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις 
χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με 
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ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 71916/5577/26-05-2021 διακήρυξης, με α/α συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132994/2021   

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:  

Α. Πρακτικό 01/26-07-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των 
οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) 
«ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» γ) «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ) 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στη συνέχεια 
προχώρησε στην αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά» και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η 
κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων και των κριτηρίων που θέτει η διακήρυξη. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών για το σύνολο των  προσφορών, ομόφωνα εισηγείται να γίνουν αποδεκτές και 
να προχωρήσουν στο στάδιο της αποσφράγισης των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των 
οικονομικών προσφορών οι προσφορές όλων των ως άνω διαγωνιζομένων. 

Β. Πρακτικό 02/05-08-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων 
στον διαγωνισμό, τις κατέγραψε στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, από τον οποίο προέκυψε 
ότι η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει 
προσφέρει την μεγαλύτερη έκπτωση (25,97%) και την χαμηλότερη τιμή (57,003 €/tn) και 
ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη αυτής, ως προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με τα ως άνω Πρακτικά 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (άνω των 
ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 
611.072,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 71916/5577/26-05-2021 διακήρυξης, με α/α 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132994/2021 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, και έχει προσφέρει την μεγαλύτερη 
έκπτωση (25,97%) και την χαμηλότερη τιμή (57,003 €/tn) και ποσό € 364.819,84 χωρίς 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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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01 / 26.7.2021 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού 

(διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 

και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00€, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 15/848/24-05-2021 

(ΑΔΑ: 607Χ7Λ9-ΥΙΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

αποτελούμενη από τους: 

1. Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως πρόεδρο, 

2. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος, 

3. Νικήτα Κεραμίδα υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, 

του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως μέλος  

συνεδρίασε στις 6/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε γραφείο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του με α/α συστήματος 

132994/2021 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων 

για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023»  

Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε απαρτία, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει ο 

πιστοποιημένος από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης χρήστης του Τμήματος 

Προμηθειών, εξέτασε τον με αριθμ. 132994/2021  ηλεκτρονικό διαγωνισμό και 

διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν φάκελοι από υποψηφίους προμηθευτές καθώς στο πεδίο 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ υπάρχει η σήμανση 4 (τέσσερα). 

 Ακολούθως., η Επιτροπή, εισάγοντας στο σύστημα τους κωδικούς που της 

διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των υποβληθέντων στο 

σύστημα προσφορών.  

Η Επιτροπή μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση προέβη στον έλεγχο της 

ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών που οι προσφέροντες είχαν προσκομίσει στη 

Δ/νση Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης  - 

«Κατάρτιση και υποβολή προσφορών» και αφού διαπίστωσε ότι αυτά είχαν προσκομιστεί 

εμπρόθεσμα προχώρησε στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των κάτωθι 

υποβληθέντων προσφορών: 
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α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Α.Π. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

227896/29-6-2021 97441/6919/2-7-2021 

2 ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
229142/30-6-2021 96060/6837/30-6-2021 

3 ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

229683/30-6-2021 98905/7025/5-7-2021 

4 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                 

231211/30-6-2021 96793/6895/1-7-2021 

Η Επιτροπή συνέχισε με την ίδια σύνθεση τις εργασίες της σε επόμενες μέρες και αφού 

εξέτασε το περιεχόμενο τόσο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» όσο και των στοιχείων που έχουν προσκομισθεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών για το σύνολο των 

προσφορών, ήτοι : 

- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

- ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                 

Επισημαίνεται ότι και οι τέσσερις προσφέροντες δήλωσαν στο ΕΕΕΣ ότι δεν 

στηρίζονται στις ικανότητες τρίτων και ούτε θα δοθούν τμήματα της σύμβασης  ως 

υπεργολαβίες. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται: 

Να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν στο στάδιο της αποσφράγισης των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών οι κάτωθι προσφορές: 

1.ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3. ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί 

στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ηγουμενίδου Βασιλική 

 

 

Χριστοδούλου Κων/νος 

 

 

Κεραμίδας Νικήτας 
  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!qreMAl-Fu4TavlPdZxGoQw%7D&bid_number=%7B!!1pEYE7MXODlPq9rxMFoMmQ%7D&_ti=274602269&oapc=14&oas=oNZqlRMxXNJoKG8B2V7u0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!qreMAl-Fu4TavlPdZxGoQw%7D&bid_number=%7B!!J5X40hG4bqw.JpaDZIFapw%7D&_ti=274602269&oapc=14&oas=t186k1uoI_Yvj45_EMFbhA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!qreMAl-Fu4TavlPdZxGoQw%7D&bid_number=%7B!!ZymwMmysMAg5YT22y2OZzg%7D&_ti=274602269&oapc=14&oas=5k-9Kn3WBoo9JrUqSQFhCQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!qreMAl-Fu4TavlPdZxGoQw%7D&bid_number=%7B!!Fb-YCIwO1L6wVFo8ZClh5w%7D&_ti=274602269&oapc=14&oas=lsDIaex6vNihoLKFuvvkig..
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02 / 05.08.2021 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού 

(διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο Εθνικό και Επαρχιακό 

οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 

2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 15/848/24-05-2021 (ΑΔΑ: 607Χ7Λ9-ΥΙΔ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

1. Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, ως 

πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό, 3. 

Νικήτας Κεραμίδας υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 

Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.) με Α΄ βαθμό 

 

συνεδρίασε στις 05/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 σε γραφείο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των 

οικονομικών προσφορών του με α/α συστήματος 132994/2021 Ηλεκτρονικού Διεθνούς 

Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, 

ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑΤΙΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023»  

 Αρχικά η Επιτροπή, εισάγοντας στο σύστημα τους κωδικούς που της 

διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» των υποβληθέντων στο σύστημα 

προσφορών.  

Αφού ελέγχθηκε των περιεχόμενο των φακέλων, διαπιστώθηκε ότι όλοι 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα Σημειώνεται ότι η εταιρεία 

«ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» δεν είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ το 

έγγραφο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο αποτελούσε 

συνημμένο της διακήρυξης, όμως η Επιτροπή αποφάσισε ότι εφόσον το ποσοστό 

έκπτωσης μπορεί να υπολογιστεί με τα δεδομένα του εντύπου οικονομικής προσφοράς 

του συστήματος δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της. Στη συνέχεια καταγράφηκαν 

οι προσφορές οι οποίες έχουν ως κάτωθι  : 
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α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

% 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

77,00  €/tn 18,831 62,50 400.000 

 

2 ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

77,00  €/tn 23,1 59,213 378.963,20 

 

3 ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

77,00  €/tn 25 57,75 369.600,00 

4 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                 

77,00  €/tn 25,97 57,003 364.819,84 

 

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πινακα προκύπτει ότι η εταιρεία  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει προσφέρει την 

μεγαλύτερη έκπτωση (25,97%) και την χαμηλότερη τιμή (57,003 €/tn).  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή 

      εισηγείται  

την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί 

στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Βασιλική Ηγουμενίδου 

 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 

 

Νικήτας Κεραμίδας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1297/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 των Πρακτικών 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 
«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με 
Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. πρωτ. 1064/23-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ7Λ9-Ο0Ν) 
απόφαση, συνολικού προϋπολογισμού € 1.930.183,20 με ΦΠΑ.  

6. Την αριθμ. 15/849/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με 
δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 
101606): «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 
252.086,83 με Φ.Π.Α. (€ 203.295,84 πλέον Φ.Π.Α. € 48.790,99), της Πράξης «Προμήθεια 
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5032676, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ01810001 βάσει και της αριθμ. πρωτ. 1308/20-05-2021 σύμφωνης γνώμης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια των τευχών της 
διακήρυξης και τη ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί το ως άνω Υποέργο. 

Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 252.086,83 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001 και τίτλο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 
και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», 
συνολικού προϋπολογισμού € 1.930.183,20 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του ανωτέρω 
Υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων 
δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του. 

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1832/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Επιτροπή αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 
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«… Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 15/849/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 

έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, και της συγκρότησης των συλλογικών 

οργάνων του διαγωνισμού 

2. Την με αρ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α Συστ. 132606) 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα Πρακτικά Ι και ΙΙ (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού των προσφορών 

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» για 

την πράξη “Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου”, με Κωδικό ΟΠΣ 5032676. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 

2019ΕΠ01810001 της ΣΑ ΕΠ0181 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγχρηματοδοτείται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 
άνω των ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 (με Α/Α Συστήματος: 132606) 
διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 
(Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 
252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 
018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001,  

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής, και σύμφωνα με τα οποία: 

Α. Πρακτικό 1ο/04-08-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των 
οικονομικών φορέων: 1) «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για τα Τμήματα 1 και 4 της διακήρυξης, 2) 
«ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το Τμήμα 9 της διακήρυξης, 3) 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 2 της διακήρυξης, και 4) «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε.» για το Τμήμα 1 της διακήρυξης και στη συνέχεια προχώρησε στην 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι η αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού 
υποδιαιρείται σε εννιά (9) τμήματα, ένα ανά ομάδα εξοπλισμού, ως εξής: 

• ΤΜΗΜΑ 1: «Ομάδα Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον», 
εκτιμώμενης αξίας: 42.298,84 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 10.151,72 €. • ΤΜΗΜΑ 2: «Ομάδα ΙΙ - 
Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς», 
εκτιμώμενης αξίας: 14.892,58 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 3.574,22 €. • ΤΜΗΜΑ 3: «Ομάδα ΙΙΙ - 
Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας», εκτιμώμενης αξίας 9.399,15 €, 
πλέον Φ.Π.Α. 24%: 2.255,80 €. • ΤΜΗΜΑ 4: «Ομάδα IV - Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, 
παροχής πρώτων βοηθειών», εκτιμώμενης αξίας: 4.027,85 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 966,68 €. • 
ΤΜΗΜΑ 5: «Ομάδα V - Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου», εκτιμώμενης αξίας 
16.548,39 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 3.971,61 €. • ΤΜΗΜΑ 6: «Ομάδα VI - Θερμικά κιάλια 
επιτήρησης», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 3.600,00 €. • ΤΜΗΜΑ 7: 
«Ομάδα VII - Τετρακόπτερα (DRONE)», εκτιμώμενης αξίας 4.193,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 
1.006,45 €. • ΤΜΗΜΑ 8: «Ομάδα VIII - Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής 
φιλοξενίας πληγέντων», εκτιμώμενης αξίας 63.064,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 15.135,48 €. • 
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ΤΜΗΜΑ 9: «Ομάδα IX - Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού», 
εκτιμώμενης αξίας 33.870,97 € πλέον Φ.Π.Α. 24%: 8.129,03 €. 

Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι: 

• Όσον αφορά στην προσφορά Π2 «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η 
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Παυσανία Μηλίτση, είχε λήξει στις 
16/03/2021, ήτοι πριν την ημερομηνία υπογραφής των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ιδίως 
του Ε.Ε.Ε.Σ. (05/07/2021). Ως εκ τούτου, καθίσταται ανίσχυρη η ψηφιακή υπογραφή των 
υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, γεγονός που αποτελεί έλλειψη ως προς τις σχετικές 
απαιτήσεις της διακήρυξης και συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

• Όσον αφορά στις προσφορές Π1, Π3 και Π4, αυτές είναι πλήρεις αναφορικά με τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των υποβληθέντων 
προσφορών Π1, Π3 και Π4, που κρίθηκαν πλήρεις κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό και ομόφωνα εισηγείται: 

α) να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές Π1 της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και Π3 της 
εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» καθώς αυτές είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα 
στη διακήρυξη. 

β) να απορριφθεί η προσφορά Π2 της εταιρείας «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής που συνιστά λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

γ) να απορριφθεί η προσφορά Π4 της εταιρείας «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε.», επειδή η 
προσφορά της δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών που 
τίθενται από τη διακήρυξη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Πρακτικό. 

Β. Πρακτικό 2ο/06-08-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», των 
διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων οι προσφορές των οποίων έγιναν αποδεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 1ο/04-08-2021 και αφού 
διαπίστωσε ότι αυτές ήταν σύμφωνες με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, 
ικανοποιώντας εν συνόλω και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις, τις κατέγραψε στον σχετικό πίνακα 
του Πρακτικού και ομόφωνα εισηγείται: 

1. την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» 

2. την ανάδειξη της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» ως προσωρινού αναδόχου των 
Τμημάτων 1 και 4.  

3. την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» ως προσωρινού 
αναδόχου του Τμήματος 2.  

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω Πρακτικά 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 (με Α/Α 
Συστήματος: 132606) διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του 
υποέργου με Α/Α 3 (Κωδ. 101606) «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», 
προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, 
και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001: 

Α. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το Τμήμα 9 της διακήρυξης, κατά το στάδιο του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, ως ανωτέρω. 
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Β. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε.», για 
το Τμήμα 1 της διακήρυξης, κατά το στάδιο του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, επειδή 
η προσφορά της δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
που τίθενται από τη διακήρυξη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα απόφαση,  Πρακτικό 1ο/04-08-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Γ. Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι 
οικονομικοί φορείς, ανά Τμήμα της αριθμ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 διακήρυξης, οι 
προσφορές των οποίων υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές ήταν πλήρεις και 
σύμφωνες με τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους 
προσφορές, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, έγιναν αποδεκτές και είναι οι 
συμφερότερες, ως εξής: 

1. Ο οικονομικός φορέας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 1 «Ομάδα Ι - Εξοπλισμός 
έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον» της διακήρυξης, με ποσό 
προσφοράς € 52.445,80 με ΦΠΑ. 

2. Ο οικονομικός φορέας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», για το Τμήμα 4 «Ομάδα IV - Εξοπλισμός 
και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών», της διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 
€ 4.991,00 με ΦΠΑ. 

3. Ο οικονομικός φορέας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» για το Τμήμα 2 «Ομάδα ΙΙ - 
Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς» της 
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 18.465,34 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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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών 

οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου’’, προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και 

ογδόντα τριών ΛΕΠΤΩΝ (252.086,83 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής.  

(Αριθμός διακήρυξης: 74126/5681/28-05-2021 –  Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132606) 

 

Στα Ιωάννινα  την 16η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:30 π.μ. στο κτίριο της 

Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/894/24-05-2021 (ΑΔΑ: 

61Ρ47Λ9-ΠΟΘ) 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. Στέφανο Μάντζιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκαν στον Ανοιχτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της διακήρυξης με αρ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 και με  Α/Α 

Συστήματος: 132606, της οποίας η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟ:  

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 

και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 252.086,83 € με Φ.Π.Α. 
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προσφορών και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκαν στις 12 

Ιουλίου 2021 και στις 16 Ιουλίου 2021 αντίστοιχα. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής / πρόσβασης που φέρει ο πιστοποιημένος από τη 

Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης χρήστης του Τμήματος Προμηθειών, και διαπίστωσε ότι 

κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι από υποψηφίους προμηθευτές. Ακολούθως, προχώρησε 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» των υποβληθέντων στο σύστημα προσφορών.  

Η Επιτροπή, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας τους τέσσερις (4) φυσικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά που οι προσφέροντες 

όφειλαν να προσκομίσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

της προσφοράς τους στην Κεντρική Γραμματεία του Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2.4 της διακήρυξης «Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών». Όλες οι προσφορές είχαν 

προσκομιστεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αριθμός 

Προσφοράς 

στο ΕΣΗΔΗΣ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Φυσικού Φακέλου 

Προσφοράς 

1 ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 229768 102790/7299/09-07-21 

2 ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 232051 103728/7343/12-07-21 

3 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ 233555 105372/7403/13-07-21 

4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε. 229032 104922/7384/13-07-21 

 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε και διαπίστωσε την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας της Διακήρυξης, ενώ  κατά τα προβλεπόμενα η Διακήρυξη, μεταξύ άλλων, είχε 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας www.php.gov.gr και η ιστοσελίδα από την οποία 

διατίθεται το τεύχος της Διακήρυξης είχε δεχτεί 383 επισκέψεις. Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος 

της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της συνεδρίασης και τη συνέχισή της σε 

μεταγενέστερο χρόνο μετά από πρόσκληση της Προέδρου. 

********************************** 

Στα Ιωάννινα την 27η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 220) 

http://www.php.gov.gr/
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συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε συνέχεια της διακοπείσας 

συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2021, με την ίδια σύνθεση. Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού 

διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, 

κήρυξε την έναρξη της κλειστής συνεδρίασης.  

Αρχικά, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για τα διαλαμβανόμενα έγγραφα 

από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπου διαπιστώθηκε η ορθότητα και η γνησιότητα των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Οι υποβληθείσες προσφορές, που στο εξής θα αναφέρονται με τα αντίστοιχα λεκτικά, 

αφορούν τα παρακάτω Τμήματα: 

α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αριθμός 

Προσφοράς 

στο ΕΣΗΔΗΣ 

Τμήματα Λεκτικό 

1 ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 229768 1, 4 Π1 

2 ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 232051 9 Π2 

3 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ 233555 2 Π3 

4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε. 229032 1 Π4 

 

Ως αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι: 

 Όσον αφορά στην προσφορά Π2 «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η 

ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Παυσανία Μηλίτση, είχε 

λήξει στις 16/03/2021, ήτοι πριν την ημερομηνία υπογραφής των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και ιδίως του Ε.Ε.Ε.Σ. (05/07/2021). Ως εκ τούτου, καθίσταται 

ανίσχυρη η ψηφιακή υπογραφή των υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, 

γεγονός που αποτελεί έλλειψη ως προς τις σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης  και 

συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

 Όσον αφορά στις προσφορές Π1, Π3 και Π4, αυτές είναι πλήρεις αναφορικά με τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, με την ίδια σύνθεση, σε επακόλουθες συνεδριάσεις της κατά 

τις ημερομηνίες 30/07/2021, 02/08/2021 και 04/08/2021, προέβη στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των υποφακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των υποβληθέντων 

προσφορών που κρίθηκαν πλήρεις κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Από την εξέταση των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης και των 

σχετικών παραρτημάτων αυτής, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Όσον αφορά στην Τεχνική προσφορά Π1: 
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 Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 1 στοιχείο της παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης, στο πλαίσιο 

της Τεχνικής προσφοράς, είναι υποχρεωτική η υποβολή του «Πίνακα 

περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς». Στα 

υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς δεν περιλαμβάνεται έγγραφο με την εν 

λόγω ονομασία. Καθώς όμως η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά Συστήματος 

αναφέρει ρητά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής 

Προσφοράς και ως εκ τούτου δύναται να νοηθεί ως Πίνακας περιεχομένων του 

φακέλου Τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι καλύπτεται η 

σχετική απαίτηση. 

 Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από τη διακήρυξη. 

Όσον αφορά στην Τεχνική προσφορά Π3: 

 Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 2 στοιχείο της παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης, στο πλαίσιο 

της Τεχνικής προσφοράς, είναι υποχρεωτική η υποβολή «Πλήρους και 

λεπτομερούς “Τεχνικής Περιγραφής” στην ελληνική γλώσσα για τα 

προσφερόμενα είδη». Στα υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς δεν 

περιλαμβάνεται έγγραφο με την εν λόγω ονομασία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

o ο υποβληθείς συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης αναφέρει ρητά 

όλα τα προσφερόμενα είδη, περιλαμβάνοντας αναλυτικές αντίστοιχες 

παραπομπές στα υποβληθέντα Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων 

ειδών για την κάλυψη κάθε μιας από τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές, 

o όλα τα προσφερόμενα είδη αφορούν τυποποιημένα προϊόντα, οι τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων προσδιορίζονται πλήρως και με σαφήνεια από 

τα υποβληθέντα Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών τους, 

η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι στα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία της 

προσφοράς συμπεριλαμβάνεται αδιαμφισβήτητα το σύνολο της πληροφορίας 

που απαιτείται ως Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και ως εκ 

τούτου καλύπτεται η σχετική απαίτηση. 

 Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από τη διακήρυξη. 

Όσον αφορά στην Τεχνική προσφορά Π4: 

 Σε πολλά από τα προσφερόμενα είδη αναφέρεται μόνο η κατασκευάστρια 

εταιρεία χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς και με σαφήνεια το συγκεκριμένο 

μοντέλο το οποίο προσφέρεται, καθιστώντας έτσι αδύνατη την εξακρίβωση και 
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τον έλεγχο των τεχνικών τους προδιαγραφών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

κατωτέρω είδη: συλλογή σχοινιών διάσωσης, μποντριέ, ορειβατικοί κρίκοι, 

ιμάντες αυτασφάλισης, ασφάλειες ανάβασης, εργαλεία έλξης σχοινιών. 

 Για ορισμένα από τα προσφερόμενα είδη, στα υποβληθέντα στοιχεία, δεν 

περιλαμβάνονται ως απαιτείται τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή από τα 

οποία να προκύπτουν σαφώς οι ζητούμενες προδιαγραφές. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα κατωτέρω είδη: μπαστούνια πεζοπορίας, πέδιλα και μπότες για 

ορειβατικό σκι, σκηνές διαμονής, ηλεκτρική αντλία αέρα, κουπιά ποταμού. 

 Ορισμένα από τα προσφερόμενα είδη, δεν καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω είδη:  

o σακίδια ορειβασίας, προσφέρεται σακίδιο κατάλληλο για χρήση σε 

κατάδυση και όχι σε ορεινό περιβάλλον  

o σωσίβια ποταμού, προσφέρεται σωσίβιο κατάλληλο για χρήση ως 

σωστικό μέσο και μόνο. Δεν διαθέτει θήκη μεταφοράς σχοινιού διάσωσης 

σε ορμητικά νερά, ιμάντα ταχείας απελευθέρωσης για πρόσδεση κρίκου 

συγκράτησης και θήκες ανάρτησης εξοπλισμού ως απαιτείται 

o αντιανεμικά πανωφόρια ποταμού, δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε 

ποτάμι καθώς δεν διαθέτουν ελαστικό κολάρο στο λαιμό ως απαιτείται 

o κονσόλα δύο οργάνων, προσφέρεται όργανο με πυξίδα και πιεσόμετρο 

και όχι με βυθόμετρο και πιεσόμετρο ως απαιτείται 

 Λόγω των προαναφερθέντων, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η εν λόγω 

προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών που τίθονται από τη διακήρυξη. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω,  

η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται  

Α. να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές Π1 της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και Π3 

της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» καθώς αυτές είναι σύμφωνες με τα 

οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Β. να απορριφθεί η προσφορά Π2 της εταιρείας «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Γ. να απορριφθεί η προσφορά Π4 της εταιρείας «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε.» για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή εις 

τριπλούν.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 04-08-2021 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών 

οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου’’, προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και 

ογδόντα τριών ΛΕΠΤΩΝ (252.086,83 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής.  

(Αριθμός διακήρυξης: 74126/5681/28-05-2021 –  Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132606) 

 

Στα Ιωάννινα  την 6η Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. στο κτίριο 

της Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/894/24-05-2021 (ΑΔΑ: 

61Ρ47Λ9-ΠΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

αποτελούμενη από τους: 

4. Βλάχου Ελένη, αν. προϊστάμενη του Τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας και 

Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, Πρόεδρο 

5. 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 

6. Στέφανο Μάντζιο, αν. προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με βαθμό Αʼ, μέλος 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά» των προσφορών που υποβλήθηκαν στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της 

διακήρυξης με αρ. πρωτ: 74126/5681/28-05-2021 και με Α/Α Συστήματος: 132606. Η 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟ:  

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 

και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 252.086,83 € με Φ.Π.Α. 
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Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της 

Επιτροπής και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή, εισάγοντας στο σύστημα τους κωδικούς που της διατέθηκαν για το 

συγκεκριμένο σκοπό, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών 

Προσφορών όλων των συμμετεχόντων, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη. Εν συνεχεία, 

αποκτώντας πρόσβαση και εξετάζοντας τα υποβληθέντα στοιχεία, προέβη στην αξιολόγηση 

των Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης με το από 04/08/2021 Πρακτικό της, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 

νομοθεσία και τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού και ειδικότερα τις παραγράφους 

2.4.4 και 3.1.2 της διακήρυξης μετά των συνημμένων Παραρτημάτων – Υποδειγμάτων αυτού.  

Αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Οικονομικές προσφορές είναι σύμφωνες με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, ικανοποιώντας εν συνόλω και τις λοιπές 

σχετικές απαιτήσεις, κατέγραψε τα οικονομικά στοιχεία αυτών στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Οικονομικών Προσφορών 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αριθμός 

Προσφοράς 

στο ΕΣΗΔΗΣ 

Τμήμα 

Τιμή 
οικονομικής 
προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Τιμή 
οικονομικής 

προσφοράς με 
ΦΠΑ 

1 
ΜΠΕΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

229768 1 42.295,00 €  10.150,80 €  52.445,80 €  

2 
ΜΠΕΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

229768 4 4.025,00 € 966,00 €  4.991,00 €  

3 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΑ 
ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ 

233555 2 14.891,50 €  3.573,84 €  18.465,34 €  

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται 

Α. την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» 

Β. την ανάδειξη της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» ως προσωρινού αναδόχου των 

Τμημάτων 1 και 4.  

Γ. την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» ως προσωρινού 

αναδόχου του Τμήματος 2.  

Δ. Η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τα Τμήματα που 

κηρύχθηκαν άγονα. 

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

τριπλούν.  
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Ιωάννινα 06-08-2021 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
  

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-134- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1298/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου 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, 

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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9946/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1792/03-08-2021 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 ενός (21) 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου έτους 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 19.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα 
είκοσι ενός (21) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 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)  16.000,00 € 

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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1299/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 δαπανών και διάθεση πιστώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμών για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου "G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards 
sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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. 14/791/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 
2019ΕΠ51860012 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, 
των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου «G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization 
towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-
2020". 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10214/06-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1828/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC Greece-

Albania 2014-2020,  η Περιφέρεια Ηπείρου  υλοποιεί,  ως επικεφαλής εταίρος, το έργο “G.A.M.E.S 

- Greece Albania Mobilization towards Sustainable Energy for Students”, ο προϋπολογισμός του 

οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 14/790-791/05-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών στις κατηγορίες Δαπανών 

“Εξοπλισμός” και “Υποδομές και Έργα” για το Έργο G.A.M.E.S , με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση 

του. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από 670.420.00€ σε 883.580,00€. Ο νέος 

αναλυτικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕΠ στην 

οποία έχει ενταχθεί όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα….».  

7. 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 518/6 με ΚΑ 2019ΕΠ51860012 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων, του έργου «G.A.M.E.S – 
Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme 
Greece-Albania 2014-2020",  

που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 14/791/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
πλέον διαμορφώνονται όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, με αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου από 670.420.00 € σε 883.580,00 € και με τροποποίηση 
των προϋπολογισμών στις κατηγορίες Δαπανών “Εξοπλισμός” και “Υποδομές και Έργα” με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίηση του, ως εξής:  
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.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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  

  

G.A.M.E.S. - Greece Albania Mobilization 
towards sustainable Energy for Students 

ΣΑΕΠ 5186 2019ΕΠ51860012    

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΞΟΔΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΑ & 
ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 
ΕΡΓΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π.Ε.1 6.300,00€ 630,00 € 5.340,00 € 22.500,00 € 3.000,00 €  37.770,00 € 

Παραδ.1.1.1        

Παραδ.1.1.2 2.950,00 € 295,00 €  10.000,00 €   13.245,00 € 

Παραδ.1.1.3 3.350,00 € 335,00 €  8.000,00 € 3.000,00 €  14.685,00 € 

Παραδ.1.1.4   5.340,00 € 4.500,00 €   9.840,00 € 

Π.Ε.2   3.120,00 € 12.000,00 €   15.120,00 € 

Παραδ.2.1.1     1.000,00 €   1.000,00 € 

Παραδ.2.1.2    6.000,00 €   6.000,00 € 

Παραδ.2.1.3    5.000,00 €   5.000,00 € 

Παραδ.2.1.4   3.120,00 €    3.120,00 € 

Π.Ε.3 3.809,00 € 381,00 €   186.500,00 € 620.000,00 € 810.690,00 € 

Παραδ.3.1.1  3.809,00 € 381,00 €     4.190,00 € 

Παραδ.3.1.2     186.500,00 € 600.000,00 € 786.500,00 € 

Παραδ.3.1.3      20.000,00 € 20.000,00 € 

Π.Ε.4    20.000,00 €   20.000,00 € 

Παραδ.4.1.1    5.000,00 €   5.000,00 € 

Παραδ.4.1.2    15.000,00 €   15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.109,00 € 1.011,00 € 8.460,00 € 54.500,00 € 189.500,00 € 620.000,00 € 883.580,00 € 

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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1300/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας εργασίας 
του έργου «EX.TOUR - Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania 
cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», 
στο Düsseldorf της Γερμανίας, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Tour Natur και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-140- 
 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020 όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/110/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως 
προς τα έργα «WASTE RREACT - Integrated waste management facilities for boosting 
recycling and composting in 7 Regions» και «EX.TOUR - Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA 
CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». 

6. Την αριθμ. 22/1263/09-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
τροποποίησης των προϋπολογισμών στην κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί Συνεργάτες” 
και “Ταξίδια & Διαμονή” για το έργο «EX.TOUR - Developing and promoting extreme tourism 
in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – 
Αλβανία 2014-2020». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10191/06-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1825/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Από τις 27 Αυγούστου έως και τις  5 Σεπτεμβρίου 2021 θα διοργανωθεί η έκθεση TourNatur 

στο Düsseldorf της Γερμανίας που φέτος ενσωματώθηκε στην έκθεση "Caravan Salon Düsseldorf ". 

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει σε αυτή στο πλαίσιο του έργου «EXTOUR- Developing and 

promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area» του Προγράμματος  IΝΤERREG 

IPA “Greece-Albania 2014-2020”, το οποίο υλοποιεί ως Επικεφαλής Εταίρος.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα εκπροσωπηθεί στο πλαίσιο του Έργου από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας 

(ΑΔΑ: ΨΠΞΗ7Λ9-11Κ), 

α. Κο. Ευάγγελο Τσιάρα, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου από 27.08.2021 έως και τις 31.08.2021 και 

β. Κα. Δήμητρα Ρογκότη, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού από 1.09.2021 

έως και τις 5.09.2021. 

Το συνολικό κόστος μετακίνησης και για τους δύο υπαλλήλους εκτιμάται στις 3.850 ευρώ. 

Οι δαπάνες μετακίνησης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Έργου ΕΧ.ΤOUR που 

εντάσσεται στην ΣΑΕΠ518/6, με κωδικό αριθμό έργου 2018ΕΠ51860029. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της  μετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων….».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την μετακίνηση των κάτωθι υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας 
εργασίας του έργου «EX.TOUR - Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania 
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cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», στο 
Düsseldorf της Γερμανίας, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Tour Natur, που διοργανώνεται 
από τις 27 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 και στην οποία μετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου στο πλαίσιο του ως άνω έργου, το οποίο υλοποιεί ως Επικεφαλής Εταίρος, ως εξής: 

Α. Ευάγγελος Τσιάρας, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου από 27.08.2021 έως και τις 31.08.2021 και 

Β. Δήμητρα Ρογκότη, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού από 1.09.2021 
έως και τις 5.09.2021. 

Η προκαλούμενη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.850,00 για τη μετακίνηση των ανωτέρω 
υπαλλήλων, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «EX.TOUR - Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860029 και στην 
κατηγορία δαπανών «Ταξίδια & Διαμονή», βάσει της αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες, αριθμ. 2/110/20-01-2020 και 
22/1263/09-08-2021 αποφάσεις. 

 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1301/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας 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.  

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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5226/29-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1765/29-
07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: «….Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους μήνες Σεπτέμβριο, 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 και τη διάθεση 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: 

Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021) σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός 

έδρας συνολικά για 40 υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που 

απασχολούνται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες,  θεομηνίες, 

σεισμούς, κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-

χαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των δυσμενών καιρικών 

συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών 

φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος  σε ολόκληρο το εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με  όλους τους 

Δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια 

κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και τις μετακινήσεις των οδηγών 

για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 28.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2021), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, των συνολικά 40 υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απασχολούνται για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες,  θεομηνίες, σεισμούς, 
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-
χαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και 
αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και 
καθαρισμό οδοστρώματος  σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), σε συνεργασία-
συντονισμό με τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με  όλους τους Δήμους της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, για αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια 
κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και για τις 
μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων 
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1302/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 τη μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 σε 
ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων, καθώς και μεταφορά ασθενών μετά το πέρας της 
νοσηλείας τους ή για επανεξέταση στα νοσοκομεία της Ηπείρου, από και προς τον τόπο 
διαμονής τους,  για την χρονική περίοδο Αύγουστος – Οκτώβριος 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 Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2524/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1810/05-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά κρουσμάτων Covid-
19 σε ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων, καθώς και μεταφορά ασθενών μετά το πέρας της 
νοσηλείας τους ή για επανεξέταση στα νοσοκομεία της Ηπείρου, από και προς τον τόπο 
διαμονής τους,  για την χρονική περίοδο Αύγουστος – Οκτώβριος 2021.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς κρουσμάτων Covid-19 σε ξενοδοχεία καραντίνας 
Ιωαννίνων, καθώς και μεταφορά ασθενών μετά το πέρας της νοσηλείας τους ή για επανεξέταση 
στα νοσοκομεία της Ηπείρου, από και προς τον τόπο διαμονής τους, με ειδικά διαμορφωμένο 
όχημα (μικρό λεωφορείο) και ωράριο κάλυψης, όποτε παραστεί ανάγκη καθ΄ όλο το 
εικοσιτετράωρο, για την χρονική περίοδο Αύγουστος – Οκτώβριος 2021, και για όλη την 
γεωγραφική ακτίνα της Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  € 24.800,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2524/05-08-2021 σχετική 
εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:  

«….. Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης από την Πανδημία του Κορωνοϊού, η 

Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να αναχαιτισθεί περαιτέρω διασπορά της νόσου 

στην κοινότητα, αφού την παρούσα χρονική περίοδο υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στη χώρα μας, κυρίως από τις 

μεταλλάξεις του covid-19, παρόλο που σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί.    

Παράλληλα η Τουριστική περίοδος είναι σε αιχμή στη χώρα μας και αρκετές φορές απαιτείται η μεταφορά 

Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων Covid-19 από τα «Ξενοδοχεία Διακοπών» στα «Ξενοδοχεία Καραντίνας» με τα 

οποία το Υπουργείο Τουρισμού έχει συνάψει Ειδικές Συμβάσεις φιλοξενίας για το έτος 2021.    

Συνεχίζεται βεβαίως με αμείωτο ρυθμό η έγκαιρη ιχνηλάτηση των επαφών των διαπιστωμένων κρουσμάτων Covid-

19  καθώς και η συνδρομή της Περιφέρειας, έως και σήμερα,  στην διαδικασία των μετακινήσεων τους για 

επανεξέταση στα νοσοκομεία αναφοράς της Ηπείρου «από και προς» τον τόπο διαμονής τους και η μεταφορά 

θετικών κρουσμάτων για την διενέργεια επαναληπτικών διαγνωστικών test. 

Όλες οι αναφερόμενες μετακινήσεις κατά το προηγούμενο διάστημα γίνονταν με ειδικά διαμορφωμένο όχημα.   

Πρόκειται για τα περιστατικά που έχουν επιστρέψει στην κατοικία τους ύστερα από νοσηλεία και παραμένουν σε 

κατ΄οίκον περιορισμό ή καραντίνα , ή για περιστατικά που δεν ήταν απαραίτητη η νοσηλεία (ασυμπτωματικοί 

ασθενείς) και παραμένουν στην οικία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης για θετικά κρούσματα στα 

οποία απαιτείται η διενέργεια επαναληπτικών διαγνωστικών test.  
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Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να επανεξετάζονται με μοριακό τεστ (PCR) στα Κέντρα Ελέγχου και να επιστρέφουν 

στην οικία τους . Διασφαλίζοντας λοιπόν τον κίνδυνο διασποράς της νόσου, στα πλαίσια του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό ειδικά διαμορφωμένο όχημα έως και τον Ιούλιο του 2021, γεγονός 

που συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση της Υγειονομικής κρίσης στην περιοχή μας .  

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε το γεγονός ότι πολλά από τα άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν ήταν 

κάτοικοι πολύ απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών , πολλές φορές ηλικιωμένοι και άτομα που δεν διέθεταν 

όχημα και δεν είχαν καμία δυνατότητα μετάβασης στα νοσοκομεία αναφοράς . 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών σε 

επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου και θα είναι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους , ώστε να αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση οι ασφαλείς μεταφορές των ανωτέρω  επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και να μην απασχολούνται για 

το σκοπό αυτό ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την διακομιδή των υπολοίπων 

περιστατικών που διατρέχουν κίνδυνο.   

Η Περιφέρεια Ηπείρου πρόκειται να εξασφαλίσει εκ νέου ειδικά διαμορφωμένο όχημα για τις ασφαλείς μεταφορές 

τόσο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα «Ξενοδοχεία Διακοπών» στα «Ξενοδοχεία Καραντίνας» όσο και 

των θετικών κρουσμάτων Covid-19 για επανεξέταση στα νοσοκομεία αναφοράς της Ηπείρου «από και προς» τον 

τόπο διαμονής τους για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο  2021 έως και τον Οκτώβριο 2021.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την κάλυψη της  δαπάνης για τις ανωτέρω μεταφορές ως κάτωθι : 

(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και  ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022.…». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1303/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 την επιχορήγηση για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε  Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 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/
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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. 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2084/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1842/09-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας ,Οικονομικού έτους 2021 από 

τον ειδικό φορέα 151, ΚΑΕ 2551 και ΚΑΕ 2559 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για τους φορείς 

παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κάτωθι  

πίνακα: ….. (Ακολουθεί Πίνακας) 

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι επιχορηγούμενοι φορείς διαθέτουν την ειδική πιστοποίηση που απαιτείται , ώστε 

να μπορούν να επιχορηγούνται  από το Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4055/2012  (άρθρο 82), 4110/2013 (άρθρο 27) ,  

4129/2013 (άρθρο 41)  ,4170/2013 (άρθρο 76) και της Κ.Υ.Α.  2/39549/0026/11.06.2015 ( ΦΕΚ 1138/ τ. Β΄/ 

12-06-2015).  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παρεχόμενο έργο που επιτελείται από όλους τους επιχορηγούμενους φορείς 

είναι πολύ αξιόλογο και η λειτουργία τους αποτελεί πρότυπο για την παροχή φροντίδας  και υποστήριξης τόσο 

στους ηλικιωμένους όσο και στα Άτομα με Αναπηρία, για την περίθαλψη των οποίων δεν υπάρχουν στην 

περιοχή της Ηπείρου αντίστοιχα Κρατικά Ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα , τα Γηροκομεία Ζωσιμαδών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και «Γεωργίου και Σοφίας 

Μάτσου» της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης είναι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.) , και είναι πρότυπα Ιδρύματα κλειστής περίθαλψης Ηλικιωμένων σε 

Πανελλήνια κλίμακα.  

Όσον αφορά το Κέντρο «Αγία Θεοδώρα», είναι Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Διημέρευσης , 

Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία και πραγματοποιεί πρότυπα προγράμματα θεραπευτικής 

παρέμβασης μέσω προεπαγγελματικών Εργαστηρίων,  καλύπτοντας ένα  πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και 

ατόμων με αναπηρία από την Περιοχή της Π.Ε. Άρτας.  

Επιχορηγούνται για ένα μικρό μέρος των λειτουργικών τους δαπανών  , το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

περίπου 10% έως 15% επί του ετήσιου Προϋπολογισμού τους και δεν ξεπερνά το 1/3 του προϋπολογισμού 

όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 23443/26-4-2021, ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/29-4-2021). …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού έτους 2021 των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον παρακάτω πίνακα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Φορέων Παροχής 
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Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων 
και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2021 ως εξής: 

Α.Α. ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ –

ΚΑΕ 

1 
Γηροκομείο Ζωσιμαδών  

Π.Ε. Ιωαννίνων  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2021 
90.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2551 

2 
Γηροκομείο «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»  

Π.Ε. Άρτας  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2021 
40.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2551 

3 

Κ.Α.Α. Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας  

«Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΑμεΑ «Αγία Θεοδώρα»  του Συλλόγου Γονέων και 

Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας»  

Π.Ε. Άρτας  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2021 
20.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2559 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1304/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.  

5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 891/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1811/05-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου 
Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ: η 17-5-2021  πράξη ορισμού δικασίμου του Προέδρου του Πολιτικού Εφετείου 
Ιωαννίνων. β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων  την από 2-9-2020  Έφεση 
(αριθμ καταθ. 169/2021) κατά της Αλεξίας Γιδάρη+2 και κατά της 271/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων.    

Επειδή, το παραπάνω δικόγραφο με πράξη ορισμού δικασίμου θα πρέπει να επιδοθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις ΚΠολΔ (άρθρα 122 επομ.) παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη για 

τα έξοδα επιδόσεως που ανέρχονται  στο ύψος των 100,00 ευρώ και να ορίσετε δικαστικό 

επιμελητή από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για να ενεργήσει την επίδοση .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 100,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων επίδοσης, 
από τη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Λαμπρινή Τσαχαλά, του 
δικογράφου, με πράξη ορισμού δικασίμου, της έφεσης (αριθμ καταθ. 169/2021) που άσκησε η 
Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της Αλεξίας Γιδάρη+2 και κατά της 
αριθμ. 271/2020 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1305/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και 
στα διοικητικά όρια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, βάσει της 
αριθμ. 6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ Δ’ 313/2-6-2021) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 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, 
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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. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 892/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1812/05-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ: Η  αριθμ 6/15/26-4-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Με την υπ’ αριθ. 6/15/26-4-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ τεύχος τέταρτο 313/2-6-2021, κηρύχθηκε 

αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού 6.378,60 τ.μ., εκ των 

οποίων η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό 

εμβαδό 2.084,87 τ.μ., που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων οικισμός Αγίου Γεωργίου, Τοπικής κοινότητας Μονολιθίου, Δημοτικής Ενότητας 

Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  και στα διοικητικά όρια Περιφερειακής 
Ενότητας Αρτας Δημοτική Ενότητα Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα 

απαλλοτριώσεων ( Ν.2882/2001άρθρο 19 )  για την καταβολή των αποζημιώσεων των 

ιδιοκτητών των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση  

σχετικά με την άσκηση  Αίτησης  Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του 
Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης Προσωρινού 
Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την καταβολή, 
σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών 
των εκτάσεων και επικειμένων, των οποίων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 
6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ Δ’ 313/2-6-2021) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
συγκεκριμένα εκτάσεως ακινήτων συνολικού εμβαδού 6.378,60 τ.μ., εκ των οποίων η Περιφέρεια είναι 
υποχρεωμένη για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδό 2.084,87 τ.μ., που βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικισμός Αγίου Γεωργίου, Τοπικής κοινότητας 
Μονολιθίου, Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  και στα διοικητικά 
όρια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Δημοτική Ενότητα Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 892/05-08-2021 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1306/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 43ο 

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 
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
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. 3566/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1845/09-08-2021 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 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για την υλοποίηση του προγράμματος «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 Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1307/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών 
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
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. 3567/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1846/09-08-2021 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 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 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 Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 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 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1308/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
121179/1848/09-08-2021 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση – 
επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 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. 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. 15/819/24-05-2021 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 «Συντήρηση – βελτίωση –
επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 32.258,06 € και συνολικής δαπάνης 
40.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1239/19-05-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 1227/18-05-2021 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  
σύμφωνα με την με α/α 913 και αρ. πρωτ. 954/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 917 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. 

7. Την αριθμ. 18/1013/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 10-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 10-06-2021, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 
ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 32.258,06 € και συνολικής δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, και σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 
15.806,45 € και 19.600,00 € με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2043/03-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1789/03-
08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα 
το από 30-07-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των 
δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα 
με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα 
επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και 19.600,00 € με 
ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 30-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – 
βελτίωση –επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 32.258,06 € και 
συνολικής δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.035.01 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Ι. 
Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 
%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
& ΦΠΑ 13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και 19.600,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε 
στις 10-06-2021 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση –επέκταση 
ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 32.258,06 € και συνολικής δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 13.738,78 €, χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και 19.600,00 € με 
ΦΠΑ,  σύμφωνα με το από 10-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 18/1013/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 30-07-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ 
ΕΕ»  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό 
των 19.600,00 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9762.01.035.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με την με α/α 913 και αρ. πρωτ. 954/18-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 917 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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 

Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) 

του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου 

ΠΕ Άρτας». 

 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας, σήμερα 30/07/2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 1000 πμ οι: 

 

1. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας,  

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, 

 

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το αριθ. 1370/ 

01.06.2021 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, βάσει της κατάστασης της ΔΤΕΠΕ 

Άρτας που εγκρίθηκε με την αριθ. 33/2161/11.12.2020 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 

ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 18/1013/25.06.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 10/06/2021 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση 

ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 40.000,00 € με 

ΦΠΑ, κατά την οποία προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική 

επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης, 

προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 
19.600,00 €. 

2. Το με αρ. πρωτ. 1678/05.07.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1013/ 

25.06.2021 Απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.  

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο 
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

4. Το με αρ. πρωτ. οικ.1811/13.07.2021 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η κατάθεση 
των δικαιολογητικών από την προσωρινή ανάδοχο «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ». 

5. Την από 19/07/2021 αίτηση της «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ» με την οποία κατατέθηκε 

προς την Επιτροπή Διαγωνισμού σφραγισμένος φάκελος με τα απαιτούμενα  

δικαιολογητικά. 

6. Το από 27/07/2021 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται ελλείψεις στα δικαιολογητικά που 

κατατέθηκαν. 

7. Το με αρ. πρωτ. 1880/27.07.2021 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η κατάθεση 

των επιπλέον δικαιολογητικών από την «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ». 

8. Την από 30/07/2021 αίτηση της «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ» με την οποία κατατέθηκαν 

προς την Επιτροπή Διαγωνισμού τα επιπλέον δικαιολογητικά.  

 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται 

στο άρθρο 23, παρ. 2-9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
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Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική 

επιχείρηση «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης, 

προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 15.806,45 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

19.600,00 €. 

 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 10/06/2021 πρακτικού δημοπρασίας και 

του από 27/07/2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών. 

 

 

 

 

Άρτα,   30/07/2021 

Η Επιτροπή 

 

 

1. Κωνσταντίνος Νάκος 

 

 

2. Χρήστος Παπαβασιλείου 

 

 

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1309/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού 
€ 300.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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. 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 με α/α 926 και αρ. πρωτ. 967/18-03-2021 (ΑΔΑ:6Τ2Ν7Λ9-ΣΥΗ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 
επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 933 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 15/817/24-05-2021 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 Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού 
ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1237/19-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 749/18-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/2092/01-
12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 926 και αρ. πρωτ. 967/18-03-2021 (ΑΔΑ:6Τ2Ν7Λ9-ΣΥΗ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 930 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

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

7. Την αριθμ. 18/1049/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 
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. 181200 για την 
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κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 
300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα 
πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη 163.070,06 € με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2023/05-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1813/05-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 05-08-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση 
«''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», η οποία  προσέφερε μέση 
τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %), 
με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 163.070,06 
€. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2021 
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. 181200, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 
300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», η 
οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί 
τοις εκατό (45,64 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 163.070,06 €. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 18-06-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181200, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ 
Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», 
η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί 
τοις εκατό (45,64 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη 
με ΦΠΑ 163.070,06 €, σύμφωνα με το από 18-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1049/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
και βάσει του ανωτέρω, από 05-08-2021 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  

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-166- 
 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από 
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 163.070,06 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.017.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 926 και αρ. πρωτ. 
967/18-03-2021 (ΑΔΑ:6Τ2Ν7Λ9-ΣΥΗ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 930 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 05.08.2021, 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, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 15/817/24.5.2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 18/1049/25.06.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 18.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021» προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», η οποία προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %) 
και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 131.508,11  € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 163.070,06 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1683/06.07.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1049/25.06.2021 απόφασης 
στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1900/20.07.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 
ανάδοχο «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 29.07.2021 αίτηση της «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.» (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε 
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των 
δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «''ΤΕ.ΚΑΤ.'' 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.''», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
σαράντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (45,64 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 131.508,11 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 163.070,06 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 18.06.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 
  

Άρτα, 05.08.2021 
 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1310/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», 
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). 

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. 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 με α/α 927 και αρ. πρωτ. 968/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ψ7Λ9-ΒΨ3) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ 
έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 931 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 15/816/24-05-2021 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 Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού 
οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1187/14-05-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 752/06-05-2021 απόφαση της 
ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 927 και αρ. πρωτ. 968/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ψ7Λ9-ΒΨ3) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 931 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

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

7. Την αριθμ. 19/1114/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 02-07-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 
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. 181189 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 
(σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε 
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βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY 
S.A.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.677,43 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
43.000,01 € με ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2107/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1839/09-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 06-08-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση 
«MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 34.677,43 
€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.000,01 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 
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. 181189, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 
(σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», η οποία προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 
34.677,43 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.000,01 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 02-07-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181189, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 
(σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», η οποία προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 30.153,57 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 
34.677,43 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 43.000,01 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 02-07-
2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1114/07-07-

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-171- 
 

2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 06-08-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS 
CONSTRUCTION COMPANY S.A.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 43.000,01 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.018.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 927 και αρ. πρωτ. 
968/18-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ψ7Λ9-ΒΨ3) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 931 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – 
ασφάλεια)».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 06.08.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 15/816/24.5.2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 19/1114/07.07.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 02.07.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - 
συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)» 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά επί τοις εκατό (57,00 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 34.677,43  € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 43.000,01 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1826/14.07.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 19/1114/07.07.2021 απόφασης 
στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1959/26.07.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 
ανάδοχο «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και την πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της 
σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 05.08.2021 αίτηση της «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  
καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα 
επτά επί τοις εκατό (57,00 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 34.677,43 € και συνολική δαπάνη με 
ΦΠΑ 43.000,01 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 02.07.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 
  

Άρτα, 06.08.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
 3. Γεώργιος Δάφνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1311/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία 
πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με 
ΦΠΑ 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).  

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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 924 και αρ. πρωτ. 965/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ω89Ζ7Λ9-ΟΑΝ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 200.000,00 για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός – προστασία 
πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 928 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2081/04-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1805/05-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 1/1/22.02.2021 (με ΑΔΑ: 979Α7Λ9-Τ7Ψ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 

2021 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του 

ΝΠΔΔ έτους 2021, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 200.000,00 € για το έργο του θέματος. 

Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

./προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 161.290,32 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 200.000,00 € και εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση 747/04.08.2021 του Δ/ντή ΤΕ 

ΠΕ Άρτας 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 

«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021» και παρακαλούμε, λόγω 

αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του. 

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η 

Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος  

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Γεώργιος Δάφνος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος 

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 

4782/2021.... …». 
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8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  
Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2081/04-08-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 747/04-08-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.034.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2021, βάσει της με α/α 924 και αρ. πρωτ. 965/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ω89Ζ7Λ9-ΟΑΝ) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 928 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

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 του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ  Άρτας για το έτος 2021», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος, 

2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, ΤΕ  

3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ,  Αναπληρωτής Προέδρου, 

2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 

3. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1312/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
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. 3233/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1849/09-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 

072 / 

ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη προμήθειας καψυλίων συρραφής φωτογραφιών στα δελτία 

εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.  

40,00 € 1699 

2 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Γεώργιος Σοφούρης του Νικολάου, 

υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας,  για την  

έκδοση ατομικής κάρτας οδηγού με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 

31-12-2021. 

150,00 € 0879 

3 

Δαπάνη για  την συνδιοργάνωση με τον  Μουσικοφιλολογικό  Σύλλογο  Άρτας  

«ΣΚΟΥΦΑΣ» τριήμερων πολιτιστικών  εκδηλώσεων  με  την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της επανάστασης της ανεξαρτησίας, 

οι  οποίες θα πραγματοποιηθούν  από 31-08-2021 έως 2-09-2021. Η συμμετοχή 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  εντάσσεται στα πλαίσιο δράσεων για τη 

διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης και της πολιτιστικής μας  παράδοσης και 

εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/12/29-7-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 

Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

1.500,00 € 0845 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1313/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 50ο 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 
2023 και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής 
αρμοδιότητάς της. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης 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. 3233/09-08-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1849/09-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση διενέργειας διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης, για την προμήθεια  υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 

κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη  2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού 

συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 444.329,70 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 550.968,82 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

(συνημμένη η από 09-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της 

Π.Ε. Άρτας).». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και 
λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και 
ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ - ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ και ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 550.968,82 € με ΦΠΑ (444.329,70 € 
χωρίς Φ.Π.Α.), και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ - ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ και ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 
550.968,82 € με ΦΠΑ (444.329,70 € χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα για 
την Ομάδα Α (Καύσιμα Θέρμανσης) και Ομάδα Β (Καύσιμα Κίνησης) βάσει του υψηλότερου 
ποσοστού  έκπτωσης επί τοις % και για την Ομάδα Γ (Λιπαντικά ) βάσει της χαμηλότερης τιμής, 
με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3233/09-08-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Η ως άνω δαπάνη, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θα 
βαρύνει τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), 
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αποκλειστικά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024, στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιμα 
θέρμανσης, και στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1511 για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, και για την Π.Ε. 
Άρτας έχει εκδοθεί η αριθ.πρωτ. 3061/29-07-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008998805, ΑΔΑ:6ΗΒ77Λ9-
Ν9Υ) απόφαση έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, ενώ η δαπάνη στο 
μέγεθος αυτής που αφορά στα ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς Π.Ε. Άρτας που περιλαμβάνονται 
στον ανωτέρω διαγωνισμό, θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1314/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα - 
Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000,00 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).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την με α/α 398 και αρ. πρωτ. 6373/831/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 150.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.010.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το έργο 
«Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι-Κεραμίτσα-Μηλέα», η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 364 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθμ. 5/279/18-02-2021 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 Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών 
επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2292/10-02-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 16495/2017/08-
02-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 398 και αρ. πρωτ. 
6373/831/19-01-2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 364 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και 
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του 
έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από την από 08-02-2021 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14022/30-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1776/30-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 09-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 09-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με προσφερόμενο ποσό 58.661,72 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  και 
ποσοστό έκπτωσης (51,51%). 

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

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/09-04-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2021 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. 90525 για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – 
Μηλέα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας 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 "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με προσφερόμενο ποσό 
58.661,72 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (51,51%). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-184- 
 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                    
Νομός Θεσπρωτίας                
Περιφέρεια  Ηπείρου 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Στην Ηγουμενίτσα, την 09η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1του Ν. 4412/2016, η 

οποία  συγκροτήθηκε με την αριθ.   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 

προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (στο 

εξής Σύστημα) στον με Αριθμό Συστήματος: Α/Σ 90525 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ-ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ-ΜΗΛΕΑ» 

προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που δημοσιεύτηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «21PROC008292106 2021-03-17» 
στην με αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξη. 

Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα 
για την εκτέλεση του ως άνω τεχνικού έργου. Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, 
παρέστησαν οι κάτωθι: 

1. Θεόδωρος Διαμάντης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος 

2. Κασσιανή Ανυφαντάκη, Λοιποί ΠΕ , Μέλος 

3. Σπύρος Οικονομίδης, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Μέλος 

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την αρ.  
35986/4333/2021 Διακήρυξη η 06/04/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών είναι η 09/04/2021. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔ 
συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) και αφού επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Α/Σ  90525 διαπίστωσε ότι αφενός 
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό οι εξής προσφορές:  

 

 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Σ  90525) 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ-ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ-ΜΗΛΕΑ» 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 150.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Οι όροι της  αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: «21PROC008292106 2021-03-17» 

εγκρίθηκαν με την αριθ. 5/279/18-02-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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Η ΕΔ επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα δύο μέλη της ΕΔ που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα 
του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικές Προσφορές».  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔ κοινοποίησε σε όλους τους 
ανωτέρω συμμετέχοντες, δια μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
Συστήματος και παράλληλα ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου 
Διαγωνισμού» τον ακόλουθο σχετικό πίνακα μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες 
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Ακολούθως, η ΕΔ προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης και μέσω 
των λειτουργιών του υποσυστήματος, εκτύπωσε τον έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών (συνημμένα ψηφιακά αρχεία τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) και διαπίστωσε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν 
ομαλές.  

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται στο παρόν πρακτικό με την  ίδια 
σειρά μειοδοσίας, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον ανωτέρω Πίνακα. 

Σύμφωνα με την  αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν 
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Η ΕΔ κατά την έναρξη της διαδικασίας, παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους που 
υποβάλουν οι ανωτέρω προσφέροντες. Ο σφραγισμένος φάκελος, σύμφωνα με την αρ. 
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35986/4333/2021 Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η ΕΔ, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, έλεγξε και επιβεβαίωσε την 

εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Η ΕΔ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τους όρους της με αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 
 

 

 

ε ι σ η γ ε ί τ α ι  

1) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Σ 90525 τον 

προσφέροντα με την επωνυμία "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση 

έκπτωση προσφοράς 51,51%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι 

σύμφωνη με τους όρους της με αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξης.  

Το παρόν Πρακτικό Ι: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ το οποίο συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως, 

διαβιβάζεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Συστήματος (ως "εσωτερικό") στην 

αναθέτουσα αρχή για έγκριση σύμφωνα με την με αρ. 35986/4333/2021 Διακήρυξη.  

 

Ηγουμενίτσα, Παρασκευή  09 Απριλίου 2021 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Θεόδωρος Διαμάντης 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
Κασσιανή Ανυφαντάκη 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Σπύρος Οικονομίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1315/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 52ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/29-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 
2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ 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/
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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 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. 9/472/22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 81.675,62 με ΦΠΑ, για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων με την ανάδειξη εργολάβου/ων για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2021 (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879). Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, 
για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με 
ΦΠΑ και Γ) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 3937/09-03-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

7. Την αρ. πρωτ. 43972/5249/01-04-2021 με α/α 1018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού 81.675,62 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2021 για την κάλυψη της δαπάνης για την διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισμού, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1022 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Δ/νσης Διοικητικού 
– Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. 9/472/22-03-2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 18/1025/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 
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του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, βάσει της αριθμ. 2/2021 
διακήρυξης (με α/α συστήματος 132047), και σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς ήταν πλήρη, όπως προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και με ποσό 
προσφοράς 72.279,31 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσό 81.675,62 € με Φ.Π.Α. 13%. 

9. 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. 14183/02-
08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1795/03-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της αριθμ. 
2/2021 διακήρυξης, για την ανάδειξη εργολάβου - μειοδότη του ανωτέρω έργου, σας στέλνουμε 
συνημμένα το σχετικό πρακτικό No 2 της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 
στην ΠΕ Θεσπρωτίας το έτος 2021, προς  έγκρισή του .  Η Επιτροπή  Διεξαγωγής  του διαγωνισμού, 
εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση σχετικής 
σύμβασης με τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑ Αθανάσιο του Φιλίππου - Γεωπόνο με ΑΦΜ 054175192 (Δ.Ο.Υ 
Ηγουμενίτσας) για τον τομέα Α΄ του Πίνακα Ι  του Παραρτήματος Δ΄ της  2/2021 διακήρυξης. Το καθαρό 
κόστος ψεκασμών ανέρχεται σε  72.279,31 € χωρίς ΦΠΑ 13% και το συνολικό κόστος του έργου 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο ποσό των  81.675,62 € …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/29-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, βάσει της αριθμ. 2/2021 διακήρυξης 
(με α/α συστήματος 132047), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», που 
αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Νο1/10-06-2021 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1025/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι: (i) ο φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 
διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στις υποπαραγράφους στο σημείο 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 
και 4.1.6., ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 
ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γεωπόνο, με ΑΦΜ 0541751922 - Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, 
για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 
2021, βάσει της αριθμ. 2/2021 διακήρυξης (με α/α συστήματος 132047), 

στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», Γεωπόνο, 
του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς ήταν πλήρη, όπως 
προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και με ποσό προσφοράς 72.279,31 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
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ποσό 81.675,62 € με Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1/10-06-2021 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1025/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 
Νο2/29-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΙΟΥΛΑ Αθανάσιο του 
Φιλίππου, Γεωπόνο με ΑΦΜ 0541751922 (Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας) για την «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», στο 
ποσό των 81.675,62 € με Φ.Π.Α. 13%, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
295 ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονομικού έτους 2021, βάσει 
της αριθμ. 9/472/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αρ. πρωτ. 
43972/5249/01-04-2021 με α/α 1018, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ηγουμενίτσα,   29/07/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 , ΣΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» (CPV 
: 90922000-6)» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  81675,62 €,ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    2/2021    -   Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  132047 

 
 
     Στη Ηγουμενίτσα σήμερα στις 29.07.21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ., στο Διοικητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. . 
62339/7472/11-05-2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση και 
ορισμό των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το 
έτος 2021»,  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
 
1.  Τσουμάνη Ευγενία                         Πρόεδρος  
2.  Σεϊτανίδου Γιολάνδα                     Τακτικό μέλος  
3.  Ρίζος Θεοδώρος                             Τακτικό μέλος  
 
 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση  18/1025/25-06-2021 έγκρισης της Οικονομικής 
Επιτροπής των Πρακτικών Νο1/10.6.21 (Αποσφράγισης & Ελέγχου τεχνικών & οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού  81675,62 € με ΦΠΑ (ήτοι € 72.270,31 πλέον ΦΠΑ € 9369,31), βάσει 
της αριθμ. 2/2021 (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 132047 ) Διακήρυξης  και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα ακόλουθα:  
1.Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 132047. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η η 
27/05/2021 και ώρα 17:00μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 
03/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ.  
2.Κατόπιν ακολούθησε η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρέλαβε από την αρμόδια 
Υπηρεσία έναν (1) σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, τα οποία 
κατέθεσε και προσκόμισε εμπρόθεσμα ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, τον οποίο  αποσφράγισε και μονόγραψε.  
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 Στη συνέχεια η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια [όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης] και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 132047, διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα από τον προσφέροντα κ. Αθανάσιο Σιούλα,  του Φιλίππου, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή.pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  
 Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία:  
 Αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό φάκελο "Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
τους όρους, τα κριτήρια κατακύρωσης και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
αποσφράγισε και τον φάκελο που ήταν σε έντυπη μορφή και μονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του φακέλου κατά φύλλο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού.  
 
 Κατόπιν, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο και καταγραφή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του υποψήφιου ανάδοχου.  
 Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν 
πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 
διαγωνισμού και ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους στο σημείο 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 και 4.1.6.  
                                          

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα η Επιτροπή  
                                                                
              Εισηγείται Ομόφωνα  
 
  Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον  κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
Γεωπόνο με ΑΦΜ 0541751922  -  Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας  

 
Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών.  
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε 
υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως:  
 
 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                    Υπογραφή  

1.  Τσουμάνη Ευγενία                         Πρόεδρος  
 
2.  Σεϊτανίδου Γιολάνδα                     Τακτικό μέλος  
 
3.  Ρίζος Θεοδώρος                             Τακτικό μέλος  
 

 

 
  

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-194- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1316/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων - 
αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 
με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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. 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 με α/α 365 και αρ. πρωτ. 6402/364/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6Π8Β7Λ9-Γ0Ζ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 70.000,00 για την πληρωμή του έργου «Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - 
βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 
έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη 
μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 375 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 15/834/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων -αντιστηρίξεις - 
βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2131/17-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2130/17-05-
2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 365 και αρ. πρωτ. 364/19-01-2021 (ΑΔΑ: 
6Π8Β7Λ9-Γ0Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 375 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 18/1033/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 22-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», 
προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 
του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, 
αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 32.177,42  € χωρίς ΦΠΑ και 39.900,00 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3469/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1847/09-08-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 09-
08-2021 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 τρία επί τοις εκατό 
(43,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 32.177,42  € χωρίς ΦΠΑ 
και 39.900,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 22-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», 
προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 
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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 τρία επί τοις εκατό (43,00 
%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 32.177,42  € χωρίς ΦΠΑ και 39.900,00 
€ με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
22-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων -
αντιστηρίξεις - βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 32.177,42  € χωρίς ΦΠΑ και 39.900,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 22-06-2021 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1033/25-06-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-08-2021 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 
39.900,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.008.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 365 
και αρ. πρωτ. 364/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6Π8Β7Λ9-Γ0Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 375 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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  2  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη  του έργου: «Άρση καταπτώσεων-αντιστηρίξεις-βελτίωση 

βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο,  προϋπολογισμού 70.000,00 € ,   (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την   09 -08-2021, ημέρα     και ώρα 09:30 π.μ. 

οι: 

1. Νικόλαος Κατσάνος   ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος, 

2. Σοφία Παπαγεωργίου ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας ως Μέλος, και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ  Μηχανολόγος Μηχ/κός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 88201/2805/17-06-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 

Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/834/24-05-2021 (θέμα 64ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να 

ολοκληρώσουμε το από 22-06-2021  πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 18/1033/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού της 22-06-2021, 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 τρία επί τοις εκατό ( 43%)  και προσφερόμενο ποσό 32.177,42  € χωρίς ΦΠΑ,  (39.900,00 € με ΦΠΑ) 

2. Το αρ. πρωτ. 98363 /3099/05-07-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 18/1033/25-06-2021  

(θέμα 75ο ) (ΑΔΑ:ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ)     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. 104759/3302/13-07-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Κων/νο Κώστα του Χρήστου, για 

την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την με αρ. πρωτ. 110682/3469/22-07-2021  αίτηση του κ Κων/νου Κώστα του Χρήστου, με την οποία υπέβαλε 

προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

6. 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. 

7. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  Κων/νο Κώστα του Χρήστου, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό σαράντα τρία επί τοις εκατό ( 43%)  και προσφερόμενο ποσό 32.177,42  € χωρίς 

ΦΠΑ,  (39.900,00 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 22-06-2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 

        Πρέβεζα,   09 -08 - 2021 
                  Η Επιτροπή 

 
 

 1. Νικόλαος Κατσάνος 

   
 2. Σοφία Παπαγεωργίου 
   
 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1317/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-μόρφωση 
και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1039 και αρ. πρωτ. 1701/07-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 
€ 350.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων 
και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.023.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1044 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3611/30-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1777/30-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Σας στέλνουμε: α)τα τεύχη της μελέτης(Τεχνική Περιγραφή ,Προϋπολογισμό ,Τιμολόγιο Μελέτης ,Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τ.Σ.Υ.), β)την απόφαση έγκρισης της μελέτης ,γ)Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής 

διαδικασίας διαγωνισμού  για το έργο του θέματος, για το οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης 350.000,00 € για 

το έργο: «Kατασκευή -μόρφωση και καθαρισμός τάφρων  και τεχνικών καθώς και εργασίες  σήμανσης  και  

ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας  Π.Ε. Πρέβεζας »,σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ Υπουργείου 

Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών  δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού 

δικτύου, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.46616/1701/7-4-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 

Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, και σας παρακαλούμε:  

  1.για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του & 

  2.για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  του έργου αποτελούμενη 

από τους παρακάτω υπάλληλους της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας: 

1. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος 

2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ελένη Βασιλειάδου ,Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως αναπληρωτή προέδρου 

2. Χαράλαμπος Μπούρας , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., 

3. Νικόλαος Κατσάνος ,Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
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Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων 
και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 3611/30-07-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3579/29-
07-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.023.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2021, βάσει της με α/α 1039 και αρ. πρωτ. 1701/07-04-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1044 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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 του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και 
ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος  

2. Πέτρος Βρέλλης,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρώτρια Προέδρου  

2. Χαράλαμπος Μπούρας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1318/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 της αριθμ. πρωτ. Φ.301/93/04-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών 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 
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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.301/94/04-
08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1804/04-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/93/04-08-
2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών 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.301/93/04-08-
2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών 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,  4-8-2021 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/93 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς  νερού σε κτηνοτροφικές 

μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας» 

 

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 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 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. Η υπ΄αριθμ.πρωτ.Δ1/ΓΠ οικ.47303/26-7-2021 Εγκύκλιος (ΑΔΑ:60Ψ2465ΦΥΟ-3ΗΣ)  της Γενικής Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και με θέμα: «Πρόληψη των επιπτώσεων από 
εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» 

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 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ   

ΚΑΝΑΛΑΚΙ 
ΑΦΜ 136663945 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖK 6774 3.000,00€ 

Κτηνοτροφικές μονάδες 

που εδρεύουν  
στο Δήμο Πάργας 

2 
«ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ 

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.» 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΑΦΜ 999033129 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΡΖΗ 6300 5.000,00€ 

Κτηνοτροφικές μονάδες 

που εδρεύουν  
στο Δήμο Πρέβεζας 

3 

«ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.» 
 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
ΤΚ ΤΥΡΙΑΣ 

ΑΦΜ 801116567 

→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ  ΙΒΖ 4711 5.000,00€ 

Κτηνοτροφικές μονάδες 

που εδρεύουν  

στο Δήμο Ζηρού- 
περιοχή Θεσπρωτικού 

4 

“ΣΙΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΥΙΟΙ Ο.Ε.” 
 

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 4-8-2021 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 βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς  νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες 
της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας»,  προϋπολογισμού 22.320,00€ 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 προ-βλέψεων 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1319/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3730/30-07-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1784/02-08-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το υπάρίθμ.3456/208/13-01-2021 Αίτημα του Τμήματος Γραμματείας Δ/νση Διοικ. Οικ/κου  της Π.Ε. 

Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για εργασίες επισκευής συντήρησης και την 

προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας Τoshiba e-studio4518A. 

8. Το υπ’ αρίθμ. 89166/129/18-06-2021 αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για απολύμανση στους χώρους του κεντρικού κτιρίου της 

Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Τα υπ’ αρίθμ. 1276/13-07-2021 & 1205/06-07-2021 έγγραφα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Κ.Μ. της 

Π.Ε. Πρέβεζας (πρωτοκολλήθηκαν στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 105023/3378/13-7-2021) με το οποίο 

διαβιβάστηκε η από 13-07-2021 Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου για την Απολύμανση-απεντόμωση του 

κεντρικού κτιρίου & της Δ.Α.Ο.Κ. 

10. Την από 30 .07.21 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

πληρωμής  Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας. 

11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2021… (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΕΙΔΙΚΟΣ  

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. 

1 

Εργασίες επισκευής συντήρησης ψηφιακής φωτοτυπικής 

μονάδας Τoshiba e-studio4518A Τμ. Γραμματείας Δ/νση 

Διοικ.-Οικ/κου 

62,00 € 072 0869.01 

2 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ψηφιακής 

φωτοτυπικής μονάδας Τoshiba e-studio4518A Τμ. 

Γραμματείας Δ/νση Διοικ.-Οικ/κου 

241,80€ 072 1329.01 

3 

Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης στους χώρους του 

κεντρικού κτιρίου & του κτιρίου της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

750,00€  072 0899 .01 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1320/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. 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 

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), 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3912/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1822/06-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την μερική ανάκληση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, λόγω πλεονάζοντος ποσού στη εκδοθείσα ανάληψη, είτε λόγω ενταλματοποίησης 
των αντίστοιχων δαπανών και ανάκλησης του εναπομείναντος ποσού, ως εξής: 
 

Α/Α  

Απόφασης  

Ανάληψης  

Υποχρέωσης  

Ημ/νία Αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α. Ε.Φ.-Κ.Α.Ε. 

Α/Α 

 στο Βιβλίο  

Εγκρίσεων και  

Εντολών  

Πληρωμής  

 

Ποσό 

Ανάκλησης 

 

33 7-1-2021 1467/101 Ψ2Η67Λ9-ΞΙΛ 072-1511.01 39 4.011,90 

587 2-2-2021 13576/545 9ΚΞΣ7Λ9-Ω0Ξ 072-0719.01 586 7.363,98 

588 2-2-2021 13582/546 ΨΑΘΣ7Λ9-237 072-0721.01 587 4.710,00 

589 2-2-2021 13590/549 Ω2187Λ9-73Ξ 072-0719.01 588 3.006,35 

590 2-2-2021 13592/550 ΨΩΧ17Λ9-ΥPB 072-0721.01 589 2.610,00 

591 2-2-2021 13620/551 ΨPΞΨ7Λ9-43Π 072-0719.01 590 1.333,69 

592 2-2-2021 13623/552 9ΣΛΓ7Λ9-ΣΤΛ 072-0721.01 591 970,00 

595 2-2-2021 13625/553 9ΞΦ67Λ9-ΝΦΣ 072-0719.01 592 600,00 

599 2-2-2021 13628/554 Ω84Π7Λ9-ΟΦΦ 072-0721.01 593 600,00 

600 2-2-2021 13631/555 ΩΝΑΤ7Λ9-ΨΧΣ 072-0722.01 594 600,00 

602 2-2-2021 13635/556 ΩΝ3Α7Λ9-ΠΧ8 072-0719.01 595 42,72 

603 2-2-2021 13639/557 93ΗΦ7Λ9-ΒΦΟ 072-0721.01 596 40,00 

640 4-2-2021 14851/582 Ψ98Ζ7Λ9-3Υ4 072-1512.01 608 5.716,21 

716 15-2-2021 20550/734 Ω10Μ7Λ9-7ΑΚ 072-1231.01 683 43,76 

729 17-2-2021 22009/789 6ΝΜ77Λ9-ΕΧΧ 072-1699.01 725 93,00 

731 17-2-2021 22004/788 9ΦΤP7Λ9-ΔΛE 072-0869.01 726 420,00 

886 16-3-2021 35722/1238 Ω56Γ7Λ9-5ΥΒ 072-1699.01 891 34,18 

942 22-3-2021 38614/1331 ΩΧΦ47Λ9-1Ι2 072-5161.01 946 1.500,00 

1447 9-7-2021 103339/3344 P4ΞΨ7Λ9-Π8P 072-0844.01 1494 2.500,00 
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Β. Εγκρίνει την ολική ανάκληση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα αποφάσεων  
ανάληψης υποχρέωσης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, λόγω μη χρησιμοποίησης του προς ανάκληση ποσού, ως εξής: 

Α/Α 

Απόφασης 

Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

Ημ/νία Αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α. Ε.Φ.-Κ.Α.Ε. 

Α/Α στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και 

Εντολών 

Πληρωμής 

 

Ποσό 

Ανάκλησης 

 

600 2-2-2021 13631/555 ΩΝΑΤ7Λ9-ΨΧΣ 072-0722.01 594 600,00 

1447 9-7-2021 103339/3344 P4ΞΨ7Λ9-Π8P 072-0844.01 1494 2.500,00 

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

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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1321/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της, για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 
2022 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8141/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1853/10-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2021), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. ►Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διενέργειας, με μέριμνα της υπηρεσίας μας, ανοιχτού (άνω των ορίων) 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.062.643,62 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) στην 

εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης. 

►Σας αποστέλλουμε επίσης σχέδιο της διακήρυξης, για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε 

για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. 

►Σας παρακαλούμε ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, για τη συγκρότηση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1. Μάντζιος Στέφανος, αν. προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα, της Δ/νσης 

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από την 

Βλάχου Ελένη, αν. προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 

κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. 

2. Κιτσαράς Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Δ.Ε. 

Διοικητικών Γραμματέων, αναπληρούμενος από την Τάση Ευαγγελία, υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, 

της Δ/νσης Διοίκησης, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

3. Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, του 

κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, αναπληρούμενος από τον Ρίζο Γεώργιο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος και Δ/νσης, 

του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού. 

 Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής θα έχουν θητεία καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή 

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) 

εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτούν 

για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

 Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιτροπή, τα μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν δικαίωμα εισόδου 

στην ηλεκτρονική πύλη του «Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

 ►Τα έξοδα δημοσίευσης του προαναφερόμενου διαγωνισμού έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των 2.500,00 € και θα 

καταβληθούν στις εφημερίδες από την Περιφέρεια Ηπείρου. Όταν και εάν προκύψουν ανάδοχοι, το ποσό θα χρεωθεί σε 

αυτούς, αναλογικά με το μέρος του προϋπολογισμού των πετρελαιοειδών, για το οποίο θα υπογράψουν την οικεία 

σύμβαση και θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί στο Ταμείο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον Ειδικό 

Φορέα 072 ΚΑΕ 0841. 

 Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και διαθέσετε ποσό ύψους 2.500,00 € για την 

απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών 
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2022 και  
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Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης, για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 
31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. 8141/10-08-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω διαγωνισμού, διαμορφώνεται στο ποσό των 
856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.062.643,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι: Α) ποσό € 
354.839,97 χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια συνολικά 466.600 λίτρων καυσίμων (πετρέλαιο) θέρμανσης, 
και Β) ποσό € 502.130,69 χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια 436.900 λίτρων καυσίμων κίνησης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης, ως 
εξής: 

Έκπτωση επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιμή, 

χωρίς Φ.Π.Α., 
0,76048 €) 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιμή, 
χωρίς Φ.Π.Α., 

1,34758 €) 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιμή, 
χωρίς Φ.Π.Α., 

1,12339 €) 

1 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
120.000 91.257,60 22.000 29.646,76 220.000  247.145,80 

2 
"ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4.000 3.041,92 ▬ ▬ 800 898,71 

3 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) 
150.000 114.072,00 6.500 8.759,27 80.000 89.871,20 

4 Ο.Α.Ε.Δ. - ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 78.000 59.317,44 ▬ ▬ ▬ ▬ 

5 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
30.000 22.814,40 ▬ ▬ ▬ ▬ 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.000 30.419,20 200 269,52 4.000 4.493,56 

7 Ε.Φ.Ε.Τ. – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ▬ ▬ 3.800 5.120,80 ▬ ▬ 

8 Ε.Κ.ΑΒ. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.000 7.604,80 15.000 20.213,70 81.600 91.668,62 

9 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) 
34.600 26.312,61 3.000 4.042,74 ▬ ▬ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 466.600 354.839,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
436.900 

 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
502.130,69 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ): 
856.970,66 

 

 

Η ως άνω δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο 
μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα 
θέρμανσης, σύμφωνα με την με α/α/ 1495 και αριθ. πρωτ. 115654/7971/30-07-2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 1539 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και 
μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» {Υποέργο: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2022} για τα καύσιμα κίνησης. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ως άνω, ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2022, και ορίζει τα μέλη αυτής 
με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

1. Μάντζιος Στέφανος, αν. προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων 
Φορέα, της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως 
πρόεδρος, αναπληρούμενος από την Βλάχου Ελένη, αν. προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας, 
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. 
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2. Κιτσαράς Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικού, του 
κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, αναπληρούμενος από την Τάση Ευαγγελία, υπάλληλο του 
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, της Δ/νσης Διοίκησης, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

3. Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, αναπληρούμενος από τον Ρίζο Γεώργιο, 
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος και Δ/νσης, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού. 

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

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.500,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2021, 
στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του ανωτέρω ανοιχτού (άνω των 
ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2022. 
 

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

« Α. Ορισμένες παρατηρήσεις 

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την εισήγηση για 903,500 λίτρα, δηλ. περίπου 753 μετρικούς τόνους καυσίμων. 

1.1. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ζητήθηκε πέρυσι και τι καταναλώσαμε για την κίνηση, πόσα οχήματα εξυπηρετούν 

αυτές οι ποσότητες και πόσα χιλιόμετρα διανύουν.  

1.2. Διαθέτει η Περιφέρεια ηλεκτρικά οχήματα και πόσα; 

2.1.  Το ίδιο ισχύει, για κάθε χρονιά, σχετικά με τα πολύ ρυπογόνα καύσιμα για τη θέρμανση και να ειπωθεί τι στόχο 

βάζει η περιφέρεια για την εξοικονόμηση και πως θα επιτευχθεί ! 

2.2. Υπάρχει πρόγραμμα εξοικονόμησης; 

Άλλες παρατηρήσεις : 

1.      Η διακήρυξη δεν βάζει πουθενά δεσμευτικές τεχνικές προδιαγραφές (μια αόριστη αναφορά στα κρατικά 

διυλιστήρια (που δεν υπάρχουν!). 

2.      Η ΠΗ καταναλώνει το 3,8% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών στη Χώρα (σταθερά τα τελευταία 

15 χρόνια), ενώ το ΑΕΠ είναι λίγο πάνω από το 2,2%.. 

3.      Η συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά -30% από το 2000, ενώ στην Ήπειρο 

μόνο κατά -19%. 

4.      Πολύ ενεργοβόρα (όσον άφορα τα υγρά ορυκτά καύσιμα) είναι η Περιφέρεια Ηπείρου: Για να παράξει 1000 

ευρώ αξία ΑΕΠ χρειάζεται 78 λίτρα ορυκτών καυσίμων, ενώ ο μέσος εθνικός όρος είναι 45 λίτρα !! Εάν υπάρχουν 

συγκεκριμένοι λόγοι για αυτή την απόκλιση, οφείλει να επεξηγηθεί. 

Β. Συμπέρασμα 

Η Ήπειρος εμφανίζεται να παρουσιάζει ενεργειακή συγκέντρωση την στιγμή που τα αιολικά πάρκα δεν φέρνουν 

ενεργειακό όφελος (εξοικονόμηση) στην Περιφέρεια και δεν προκύπτει να έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα 

ενεργειακής μετάβασης. Χωρίς τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί και τοποθετούμαστε 

αρνητικά.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1322/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 της αριθμ. πρωτ. 119921/5464/06-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για εργασίες διάνοιξης 
αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς καθώς και υλοποίηση  μέτρων που αποβλέπουν 
στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή 
Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας και στην περιοχή Μιτσικελίου του 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
5468/06-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1857/10-08-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 119921/5464/06-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα : «Μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς καθώς 
και υλοποίηση  μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης 
μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας και στην περιοχή 
Μιτσικελίου του Δήμου Ζαγορίου.». 

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. 119921/5464/06-
08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για 
εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς καθώς και υλοποίηση  μέτρων που 
αποβλέπουν στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην 
περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας και στην περιοχή Μιτσικελίου του Δήμου 
Ζαγορίου.», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ 

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                 

AYTOTEΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Ιωάννινα 6 Αυγούστου 2021  

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθμ. Πρωτ.  119921/5464 

                                   
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1   

Ταχ. Κώδικας : 452 21                           

Πληροφορίες      Δ. Μαυρογιώργος                                                      

Τηλέφωνο : (2651) 0 87 313               

E-mail  : prostasia@php.gov.gr    
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ΘΕΜΑ:  Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για εργασίες  διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς 

καθώς και υλοποίηση  μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης 

μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας και στην περιοχή 

Μιτσικελίου του Δήμου Ζαγορίου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.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 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. 

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. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για τις εργασίες 

διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε  στην περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου 

Κόνιτσας και στην περιοχή Μιτσικελίου του Δήμου Ζαγορίου και υλοποίηση μέτρων που αποβλέπουν 

στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών δεδομένου ότι οι  εν λόγω περιοχές 

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας   

12. Από τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μετά την εκδήλωση των πυρκαγιών υπάρχει 

άμεσος κίνδυνος 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 και λόγω του κατεπείγοντος 

 

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 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΒΕΡΩΦ 8 ΚΟΝΙΤΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΕ 47313 

ΜΕ 131555 
8.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΔΕΣ-

ΑΡΜΑΤΑ 
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301177163 ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

033799182 
ΜΕ 99597 6.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΔΕΣ-

ΑΡΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΚΑΜΝΕΛΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

042976951 

ΜΕ 95039 6.000,00 € 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΙΤΣΙΚΕΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 06-08-2021 

και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν 

προκύψει. 

 

3. Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου  με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου (Υποέργο: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για εργασίες  διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω 

πυρκαγιάς καθώς και υλοποίηση  μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή επέκτασής της και πρόκλησης 

μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Πάδες-Άρματα του Δήμου Κόνιτσας και στην περιοχή Μιτσικελίου 

Δήμου Ζαγορίου.)» 

 

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 

 

…………». 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1323/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 παράτασης σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, ERMIS που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-220- 
 

4. Τις διατάξεις 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. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την αριθμ. 25/2031/08-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης τροποποίησης 
της αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το έργο 
«Earthquake disasters management integrated system» με ακρωνύμιο ERMIS, του Προγράμματος 
INTERREG V-A “Greece-Italy 2014-2020” όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην 
απόφαση πίνακα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7992/30-07-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 1772/30-07-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Earthquake disasters management 

integrated system – ERMIS» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A 

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Για το έργο αυτό έχει υπογραφεί και υλοποιείται η σύμβαση με την εταιρεία 

COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στις 5-8-2019, για την Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας 

ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών με ημερομηνία λήξης 29-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005405759), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ημερομηνία λήξης 31.7.2021. Δεδομένου της από 23/07/2021 απόφασης 

παράτασης της Κοινής Διαχειριστικής Επιτροπής (Joint Monitoring Committee) του Προγράμματος Interreg 

V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με την οποία εγκρίνεται η παράταση του έργου μέχρι 31/10/2021, 

 Εισηγούμαστε: Την έγκριση της παράτασης της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ της εταιρείας COMITECH 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΔΑΜ 19SYMV005405759) και της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 31/10/2021. 

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 

έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 31-10-2021, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
εταιρείας «COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΔΑΜ 19SYMV005405759) για το έργο «Earthquake 
disasters management integrated system – ERMIS» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», σύμφωνα και 
με την σχετική έγκριση της παράτασης του έργου, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1324/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης ‘’Νέος πεζόδρομος από όρια 
σχεδίου Κατσικάς μέχρι παραλιμνίου πεζοδρόμου’’». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 12149/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1856/10-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

7. Την υπ’ αριθ.  118097/9987   από  03-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 

τίτλο: «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών  δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης ‘’Νέος πεζόδρομος από όρια σχεδίου 

Κατσικάς μέχρι παραλιμνίου πεζοδρόμου’’».  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για τη δημιουργία νέου πεζοδρόμου από τα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς έως τον 

πεζόδρομο στην παραλίμνια περιοχή. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει πλήρη αποτύπωση της περιοχής, 

υδραυλικές μελέτες διαχείρισης των ομβρίων, καθώς και στο σύνολο της όλες οι απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις, 

μελέτες και προϋπολογισμός για την κάθε απαραίτητη αδειοδότηση- γνωμοδότηση που θα απαιτηθεί.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου για την σύνταξη μελέτης ‘’Νέος πεζόδρομος από όρια σχεδίου Κατσικάς μέχρι παραλιμνίου 

πεζοδρόμου’’», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη 
μελέτης ‘’Νέος πεζόδρομος από όρια σχεδίου Κατσικάς μέχρι παραλιμνίου πεζοδρόμου’’», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το το γεγονός ότι πρόκειται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για τη δημιουργία νέου πεζοδρόμου από τα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς έως 
τον πεζόδρομο στην παραλίμνια περιοχή, επειδή πρέπει να γίνει πλήρη αποτύπωση της περιοχής, 
υδραυλικές μελέτες διαχείρισης των ομβρίων, καθώς και στο σύνολο της όλες οι απαραίτητες τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες και προϋπολογισμός για την κάθε απαραίτητη αδειοδότηση - γνωμοδότηση που θα 
απαιτηθεί.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, με το σκεπτικό ότι πρέπει να προκηρυχθεί συνολική μελέτη, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1325/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού και στήριξη πρανών για την στήριξη πρανών 
για την προστασία ιδιοκτησιών στην περιοχή Βουτσάς (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: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-224- 
 

4. Τις διατάξεις 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. 11947/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1859/10-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

7. Την υπ’ αριθ.   115701/9795  από  30-07-2021 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 τίτλο 

«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Εργασίες 

καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού και στήριξη πρανών για την στήριξη πρανών για την προστασία ιδιοκτησιών στην 

περιοχή Βουτσάς  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  10-08-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  με χωματουργικά μηχανήματα που θα 

πραγματοποιηθούν κατά μήκος της κοίτης ποταμού στα όρια της Βουτσάς, προκειμένου να διευθετηθεί η ροή των νερών 

και να αποφευχθούν προβλήματα τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και στα βάθρα της γέφυρας. Θα γίνει απομάκρυνση των φερτών 

υλικών και των προσχώσεων, ενώ παράλληλα θα γίνει προστασία των πρανών ώστε να προστατευτούν οι ιδιοκτησίες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης 

ποταμού και στήριξη πρανών για την στήριξη πρανών για την προστασία ιδιοκτησιών στην περιοχή Βουτσάς  (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, 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 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού και 
στήριξη πρανών για την στήριξη πρανών για την προστασία ιδιοκτησιών στην περιοχή Βουτσάς (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες με χωματουργικά 
μηχανήματα κατά μήκος της κοίτης ποταμού στα όρια της Βουτσάς, προκειμένου να διευθετηθεί η ροή 
των νερών και να αποφευχθούν προβλήματα τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και στα βάθρα της γέφυρας, με 
απομάκρυνση των φερτών υλικών και των προσχώσεων, καθώς και προστασία των πρανών ώστε να 
προστατευτούν οι ιδιοκτησίες.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1326/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 του από 10-08-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και 
Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € 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/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-226- 
 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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. 16/866/27-05-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και 
Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 72432/7978/26-05-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 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. 7974/26-05-2021 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 Π.Ε. Ιωαννίνων και 
ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 11769/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1858/10-08-
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 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 23,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 155.241,94 
€. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 13-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 95838/9976/30.06.2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 16/866/27-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα 
Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

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) «ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», β) «TSAGOIL Ο.Ε.» και γ) 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του 
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 23,00%, συνολικό 
ποσό προ Φ.Π.Α. 155.241,94 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα 
και Πράμαντα - Χριστοί», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 23,00%, συνολικό ποσό 155.241,94 € προ Φ.Π.Α. και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 155.241,94 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως στη σχετική αριθμ. 16/866/27-05-2021 
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 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του Υποέργου «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα 

Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί.», προϋπολογισμού 250.000,00€ με 

ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Tην αριθ. 35/2210/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΟΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 72321/3965/26-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως 

διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ. 16/866/27-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ9Υ7Λ9-Υ2Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την 

εκτέλεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα 

Πλάκας – Άγναντα και Πράμαντα- Χριστοί», και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

- Το με Αρ. Πρωτ. 95838/9976/30.06.2021 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη 

διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο 

Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρείς οικονομικοί φορείς (103906/10681/12-07-2021, 
104661/10797, 104666/10798/13.07.2021) 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

- Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2η 191.532,27€ 5,00% 

2                           TSAGOIL Ο.Ε. 3η 193.548,38€ 4,00% 

3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1η 183.467,73€ 9,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

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

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3η 183.467,73€ 9,00% 

2ος ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 191.532,27€ 5,00% 

3ος TSAGOIL Ο.Ε. 2η 193.548,38€ 4,00% 

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 άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά 
την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 103906/10681, Σχετ:104661/10797, 104666/10798 (13.07.2021) 
πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά 
μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) 
βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 9% σε 23% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη 
οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (108161/11108/19.07.2021) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι 
δύο φορείς δεν ανταποκρίθηκαν. 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3η 155.241,94€ 23,00% 

2ος ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 191.532,27€ 5,00% 

3ος TSAGOIL Ο.Ε. 2η 193.548,38€ 4,00% 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 23,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 
155.241,94€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  
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Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 114926/11769/29-
07-2021), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 108161/11108/23-07-2021) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 
για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 10.08.2021 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

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

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με 
ποσοστό έκπτωσης 23,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 155.241,94€ και εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 10.08.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης  

 

 

Κωνσταντίνος Μπότης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1327/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – 
βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», 
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). 

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. 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 με α/α 914 και αρ. πρωτ. 955/18-03-2021 (ΑΔΑ:67577Λ9-ΦΒ8) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 130.000,00 για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση – βελτίωση 
τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ 
έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 918 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 15/818/24-05-2021 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 Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 
24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1238/19-05-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 736/18-05-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 914 και αρ. πρωτ. 955/18-03-2021 (ΑΔΑ:67577Λ9-ΦΒ8) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 918 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

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

8. Την αριθμ. 19/1081/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 25-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
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. 181202 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής 
οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
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των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές 
του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 59.820,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2085/09-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
1854/10-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 05-08-2021 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 59.820,21 € 
χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 05-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
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. 181202, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής 
οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 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, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα 
δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
59.820,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 25-06-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181202, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής 
οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
σαράντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 52.017,02 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
59.820,21 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 74.177,06 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 25-06-
2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1081/07-07-
2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 05-08-2021 
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  
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 74.177,06 € με ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.036.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 914 και αρ. πρωτ. 
955/18-03-2021 (ΑΔΑ:67577Λ9-ΦΒ8) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 918 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα  

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 
«Συντήρηση - βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά - Ελάτη- Σταυροβρύση)».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 05.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 15/818/24.5.2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 19/1081/07.07.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 
οποία εγκρίθηκε το από 25.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 
- βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά - Ελάτη- Σταυροβρύση)» 
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %) και 
προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 59.820,21  € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 74.177,06 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 1827/20.07.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 19/1081/07.07.2021 απόφασης 
στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 2059/2.8.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο 
«Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 4.8.2021 αίτηση της «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (προσωρινού αναδόχου) με την 
οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά  καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή 
των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και ενενήντα 
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (42,94 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 59.820,21 € και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 74.177,06 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 25.06.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 
  

Άρτα, 05.08.2021 
 Η Επιτροπή 
  
 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 
   
 2. Μαρία Βασιλειάδη 
   
 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1328/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 09-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2021 
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα 
Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 
202.000,00 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 

http://www.php.gov.gr/
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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 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 με α/α 400 και αρ. πρωτ. 6371/830/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 202.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.011.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το έργο 
«Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο 
– Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 366 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθμ. 15/824/24-05-2021 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 Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – 
βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι 
– Κοκκινιά», προϋπολογισμού 202.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 7703/13-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 4489/18-03-2021 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. 
έτους 2021 βάσει της με α/α 400 και αρ. πρωτ. 830/19-01-2021 απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 366 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14683/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1855/10-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 09-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 09-08-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση προσφοράς 48,77% και ποσό προσφοράς € 
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83.458,33 χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 09-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-08-2021 
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. 181989 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής 
οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», 
προϋπολογισμού 202.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9779.01.011.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας 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 "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση προσφοράς 48,77% και ποσό 
προσφοράς € 83.458,33 χωρίς 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                                                          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 181989) 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ-ΒΡΥΣΕΛΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ» 

Προϋπολογισμού 202.000,00 (με ΦΠΑ 24%) 

 

  Στην Ηγουμενίτσα, την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον με 

Αριθμό Συστήματος: 181989 ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ-ΒΡΥΣΕΛΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ», προϋπολογισμού 202.000,00 € με τον Φ.Π.Α, 

που δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «21PROC008909108» 

στην με αρ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη. 

 

Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι: 

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1 ΑΝΝΑ  ΔΗΜΑ   Πρόεδρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ    Μέλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ            Μέλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

 

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη και το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 

95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη η 03/08/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών είναι η 09/08/2021. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔ 

συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 

και αφού επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α. Συστήματος 181989 διαπίστωσε ότι αφενός ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 

υποβληθεί στο διαγωνισμό οι εξής προσφορές: 

Ημ/νία Δημιουργίας: 03/08/2021 10:11:03 

Σελίδα 1 

 
Α/Α Συστήματος:  181989 

Τίτλος Έργου/Μελέτης:  Αποκατάσταση φθορών - 
Βελτίωση επαρχιακής οδού 
από Γέφυρα Νεράιδας- 
Κυπάρισσος 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

 

 
1 

ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΦΜ 094376469 Δ.Ο.Υ. 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 2665024036 

30/07/2021 12:44:01 

2 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 03/08/2021 08:56:21 

 
3 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) 

03/08/2021 08:56:59 

 

 
4 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13 ΠΡΕΒΕΖΑ 

2682060770 

nkassavos@yahoo.gr 

03/08/2021 09:18:02 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
A9E6D5574B557B0B21021DBEDF187858 

 

    Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές».  

    Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔ κοινοποίησε σε όλους τους ανωτέρω 

συμμετέχοντες, δια μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος και παράλληλα 

ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό πίνακα 

μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

09/08/2021 

Σελίδα 1 

 

Α/Α Συστήματος: 181989 

Τίτλος Έργου/Μελέτης:  Αποκατάσταση φθορών- Βελτίωση 
επαρχιακής οδού από Γέφυρα Νεράιδας- Κυπάρισσο-Βρυσέλλα 
Παλαιοχώρι-Κοκκινιά . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 214982 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΑΦΜ 094376469 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΗΛ. 2665024036 

48,77 % 

2 215071 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13 ΠΡΕΒΕΖΑ 

2682060770 

nkassavos@yahoo.gr 

44,07 % 

3 215178 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 38,63 % 

4 215177 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε) 

27,15 % 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

FD65BDD248507B8C0DDD60F8FDF2BE51 

   

  Ακολούθως, η ΕΔ προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης μέσω των 

λειτουργιών του υποσυστήματος και διαπίστωσε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές 

(συνημμένα ψηφιακά αρχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος). 

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται στο παρόν πρακτικό με την ίδια σειρά 

μειοδοσίας, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

mailto:nkassavos@yahoo.gr
mailto:nkassavos@yahoo.gr
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Η ΕΔ κατά την έναρξη της διαδικασίας διαπίστωσε ότι όλοι οι ανωτέρω προσφέροντες υπέβαλαν εγγύηση 

ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και συνεπώς κανένας δεν υπέβαλλε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει σε 

έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, όλοι οι προσφέροντες υπέβαλαν την προσφορά τους εμπρόθεσμα και νομότυπα, 

καθώς υπέβαλαν την ηλεκτρονική προσφορά και δεν είχαν την υποχρέωση κατάθεσης σε έντυπη μορφή 

και σε σφραγισμένο φάκελο της ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα το άρθρο 3.5β της με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η ΕΔ προέβη σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 

προσφορών των φακέλων προσφοράς του άρθρου 24 της με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 

Διακήρυξης και διαπίστωσε τα εξής :  

-Στην προσφορά με Α/Α 215178 «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» , δεν έχει υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως αυτό προβλέπεται στο 24.2 (α) άρθρο της διακήρυξης, αλλά το 

ΤΕΥΔ.  

Για το λόγο αυτό η Ε.Δ. δεν έκανε δεκτή την προσφορά με Α/Α 215178 «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» 

-Για όλες τις υπόλοιπες προσφορές η Ε.Δ. διαπίστωσε την ορθότητά τους.  

Η ΕΔ, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, έλεγξε και επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

  Η ΕΔ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξης 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. τις διατάξεις του Ν.4782/2021 όπως ισχύει 

 

Εισηγείται 

 

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 181989 

τον προσφέροντα με την επωνυμία "ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με μέση έκπτωση 

προσφοράς 48,77%, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους 

όρους της με αριθμ. πρωτ. 95947/11560/30.06.2021 Διακήρυξης. 

 

                                         Ηγουμενίτσα  9 Αυγούστου 2021 

 

Η Πρόεδρος 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΔΗΜΑ 

Τα Μέλη 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 
 

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1335/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
121179/1848/09-08-2021 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα 
του επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 52.080,00 € με 
ΦΠΑ 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/
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12466/10-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1866/10-
08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 Την υπ’ αριθ. 115708/9796 από 30-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 52.080,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης 

καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου»). 

 Τα από    10-08-2021  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Υπηρεσία μας, με την υπ’ αριθ.  116927/11948/10-08-2021 απόφαση. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

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

στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :   

 Αντιμετώπιση εκτεταμένου προβλήματος στο οδικό δίκτυο από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου, όπου 

έχει δημιουργηθεί κατολίσθηση με αποτέλεσμα να καταστραφεί τμήμα του οδοστρώματος και να 

περιοριστεί το πλάτος της οδού, σε λιγότερο από το μισό.  

 Επίσης θα γίνουν θα παρεμβάσεις στα τμήματα του οδοστρώματος που έχουν προβλήματα από τις 

καθιζήσεις.  

 Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

 Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,    στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση  αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης 

καθιζήσεων σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης…». 

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 
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 
αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου 
προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
116927/11948/10-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με 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. 12466/10-08-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση 
κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό 
Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη 
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Κωνσταντίνος Μπότης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3. Ιωάννης Αρκομάνης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1336/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 16ο 

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).  

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 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. 5551/10-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1867/10-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 12.795,23 € χωρίς Φ.Π.Α (15.866,09 € 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 15.866,09 € 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»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΣΤΑΥΡΟΣ, 2 ΛΑΜΑΚΙΑ, 4 

ΒΙΔΕΣ, 1 ΣΒΗΣΤΗΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 
200,00 € 248,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΒΗΣΤΗΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 

300,00 € 372,00 € 

2 ΚΗΙ 5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ, 2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, 
2 ΚΟΛΛΑΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ, 4 ΙΜΑΝΤΕΣ, 1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΝΕΡΟΥ, 2 ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ 

446,00 € 553,04 € 

3 ΚΗΙ 7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, 4 ΤΕΜ ΑΚΡΟΦΗΣΙΑ, 1 

ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΕΚ 

655,00 € 812,20 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- 

ΜΠΕΚ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
280,00 € 347,20 € 
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4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.200,00 € 1.488,00 € 

5 ΚΗΗ 6014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, PARAFLU 

UP  (RED), ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ, 2 ΚΟΛΑΡΑ, ΚΛΕΔΙ 

CODE 2 

283,73 € 351,83 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΚΟΛΑΡΟ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΑΝΩ - 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

364,50 € 451,98 € 

6 ΚΗΙ 5051 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

( 13 ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΙΖΑ 12V, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 
120Α, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ - ΦΩΤΩΝ, ΜΟΤΕΡ 

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 12 V, 

ΚΟΡΝΑ 12V 

918,00 € 1.138,32 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

480,00 € 595,20 € 

7 ΜΕ 119462 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 ΑΗ 12V, 

ΔΥΝΑΜΟΣ 24V 80Α, ΜΙΖΑ 24V 6 ΚΙΛΟΒΑΤ, 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ,  2 ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ 

1.510,00 € 1.872,40 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1.200,00 € 1.488,00 € 

8 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΙΖΑ , 
ΔΥΝΑΜΟΣ 80 Α, 2 ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΚΟΡΝΑ 

ΟΠΙΣΘΕΝ, ΜΟΤΕΡ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΕΡΟΣ 

1.640,00 € 2.033,60 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΑΣΜΑΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.100,00 € 1.364,00 € 

9 ΚΗΥ 9135 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180Α 12V, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ, 5 ΜΠΡΙΖΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΟΠΟΙΝΊΩΝ 

658,00 € 815,92 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ 
240,00 € 297,60 € 

10 ΚΗΗ 6034 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΔΥΝΑΜΟΣ 24V 70Α, 2 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 12V 

870,00 € 1.078,80 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΥΝΑΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
450,00 € 558,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.795,23 € 15.866,09 € 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1337/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 17ο 

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 «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ 
Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 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 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12492/11-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1868/11-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΜΑ του Δήμου Καραϊσκάκη, θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η 

βατότητα στην οδό που οδηγεί σε αυτόν, ο οποίος παρουσίασε φθορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω 

των έντονων βροχοπτώσεων και των έντονων κλίσεων. Δεδομένου, ότι θα δέχεται καθημερινά φορτία ( 

βαρέα) και τώρα που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές ( καλές θερμοκρασίες, ανομβρία) θα πρέπει να 

αποκατασταθούν οι ρηγματώσεις, καθιζήσεις κλπ, ώστε η οδός να εξυπηρετεί με ασφάλεια το σκοπό για 

τον οποίο κατασκευάστηκε. 

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 117825/12010/11-08-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα στην οδό ενόψει της λειτουργίας του ΣΜΑ 

Καραϊσκάκη.     

εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας στην 

περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη» του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 

74.400,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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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 «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117825/12010/11-
08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 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. 12492/11-08-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  
επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός  

3. Αγνή Κερομύτη Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός  

3. Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1338/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 18ο 

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 «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για 
την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη 
προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € με 
ΦΠΑ 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ



-253- 
 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12493/11-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1869/11-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Απαιτείται άμεσα η συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό 

( Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας) προς Βαλανιδοράχη προς αποφυγή ατυχημάτων. Στο συγκεκριμένο 

σημείο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού ( ευθυγραμμία με ανωφέρεια, υψηλές ταχύτητες, μεγάλος 

κυκλοφοριακός φόρτος κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) ευνοούν τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος. 

Προκειμένου, η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια, θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα απαραίτητα εκείνα 

στοιχεία, που θα μας οδηγήσουν στη διαμόρφωση κόμβου στη θέση αυτή.        

3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 116725/9891/02-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 72.000,00 € με Φ.Π.Α., προκειμένου να συγκεντρωθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, 

ώστε να συνταχθεί οριστική μελέτη κόμβου στη θέση Βαλανιδοράχη της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας 

προς αποφυγή ατυχημάτων. 

4. Επίσης, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 117861/12021/11-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε  

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : « Άμεση συλλογή στοιχείων και 

κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς 

Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 72.000,00 €. 

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος 

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Κατερίνα Καραγιώτη  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

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 «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς 
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 117861/12021/11-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 
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. 
12492/11-08-2021 (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 Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης καθιζήσεων σε τμήμα του  
επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 52.080,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός  

3. Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός  

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1339/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άρση καταπτώσεων και κατασκευή τάφρων, καθαρισμός φρεατίων και τεχνικών στην 
οδό προς Ανθοχώρι (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. 12015/11-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1870/11-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1.  Ότι, ενόψει του φθινοπώρου που έπεται και ακόμη περισσότερο του χειμώνα, με τις βροχοπτώσεις και τις 

χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν και στην περιοχή του Ανθοχωρίου, απαιτείται άμεσος 

καθαρισμός των τεχνικών , τάφρων από καταπτώσεις που εκδηλώθηκαν, ώστε τα όμβρια ύδατα να 

παροχετεύονται σε αυτά με ασφάλεια και να μην προκαλούν ζημιές στο οδικό δίκτυο της περιοχής.  

2.  Την  με  αριθμ. : 116651/9884/02-08-2021 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 : « Άρση καταπτώσεων και κατασκευή τάφρων, καθαρισμός φρεατίων και 

τεχνικών στην οδό προς Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)  » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άρση καταπτώσεων και 

κατασκευή τάφρων, καθαρισμός φρεατίων και τεχνικών στην οδό προς Ανθοχώρι (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. Ό,τι 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 «Άρση καταπτώσεων και κατασκευή τάφρων, 
καθαρισμός φρεατίων και τεχνικών στην οδό προς Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσος καθαρισμός των τεχνικών, τάφρων στην οδό προς Ανθοχώρι από καταπτώσεις που 
εκδηλώθηκαν, ώστε τα όμβρια ύδατα να παροχετεύονται σε αυτά με ασφάλεια και να μην προκαλούν 
ζημιές στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ενόψει του φθινοπώρου που έπεται και ακόμη περισσότερο του 
χειμώνα, με τις βροχοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.  

 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  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1340/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-
2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 
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 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Έκτακτη αποκατάσταση υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου προς παραγωγικές 
μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (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. 12494/11-08-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1871/11-08-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:….. 

1.  Ότι,  εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας – ξηρασίας που οδήγησε σε έντονη λειψυδρία κυρίως σε 

ορεινούς όγκους, προέκυψε επιτακτική η ανάγκη για την αποκατάσταση της υδρομάστευσης πηγών 

Βρυζοκαλάμου, ώστε να συνεχίσουν να υδροδοτούνται κανονικά και να μη τεθούν σε κίνδυνο τα ζώα  

παραγωγικών μονάδων των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη.  

2.  Την  με  αριθμ. : 121725/10346/10-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-

2021 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 με υποέργο : « Έκτακτη αποκατάσταση 

υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου προς παραγωγικές μονάδες του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 

(παροχή υπηρεσιών)  » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Έκτακτη αποκατάσταση 

υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου προς παραγωγικές μονάδες του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 

(παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων 

και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2019ΕΠ53000003, 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 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών  αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Έκτακτη αποκατάσταση υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου προς παραγωγικές μονάδες του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή προέκυψε επιτακτική η 
ανάγκη για την αποκατάσταση της υδρομάστευσης πηγών Βρυζοκαλάμου, εξαιτίας της παρατεταμένης 
ανομβρίας – ξηρασίας που οδήγησε σε έντονη λειψυδρία κυρίως σε ορεινούς όγκους, ώστε να συνεχίσουν 
να υδροδοτούνται κανονικά και να μη τεθούν σε κίνδυνο τα ζώα  παραγωγικών μονάδων των Δήμων 
Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1341/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 21ο 

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών του 
Τμήματος 1 της σύμβασης για την «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και 
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», 
αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) 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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 21/10-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5032676, η Πράξη «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και 
ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», 
συνολικού προϋπολογισμού € 2.042.582,00 με ΦΠΑ. 

6. Τις αριθμ. 10/584/15-04-2020, 17/1009/08-07-2020, 25/1681/16-10-2020 και 28/1901/06-
11-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της 
διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», των αποτελεσμάτων του ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, βάσει της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-
2020 (με Α/Α Συστήματος: 90339) διακήρυξης, του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604) 
«Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική 
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της 
Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032676, και στη ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, ως εξής: 

Α. για το Τμήμα 1: {Είκοσι οχτώ (28), πετρελαιοκίνητα ημιφορτηγά αυτοκίνητα, διπλής 
καμπίνας (Double Cab) 4Χ4} της αριθμ. πρωτ: 51954/4116/07-05-2020 διακήρυξης, με 
ποσό προσφοράς € 776.300,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα "NISSAN 
NAVARA, 2.3 Lit, 160 Hp, DOUBLE CAΒ, 4X4, ACENTA". 

Β. για το Τμήμα 2: {Δύο (2) εννιαθέσια πολυμορφικά επιβατικά οχήματα τύπου Van} της 
διακήρυξης, με ποσό προσφοράς € 51.154,00 χωρίς ΦΠΑ, για το προσφερόμενο όχημα 
“NISSAN NV300, COMBI, 2.0 LIT, 120 Hp, L2H1 COMFORT”. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8429/11-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1873/11-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής, επί του από 26/07/2021 αιτήματος (αρ. πρωτ. εισερχ. 
112843/7836/26-07-2021) συνημμένου εγγράφου του αναδόχου της σύμβασης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», συμβατικού τιμήματος 
1.011.601,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σχετικά με τη μετάθεση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος 1 της σύμβασης, χωρίς 
επιβολή κυρώσεων, βάσει και της συνημμένης αριθμ. πρωτ. 2100/11-08-2021 σύμφωνης 
γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 2ο/06-08-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Υποέργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:   

«… 

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

της συνεδριάσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για το υποέργο «Προμήθεια 
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της 

Περιφέρειας Ηπείρου», για την πράξη ‘‘Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου’’, συμβατικού τιμήματος ενός 

εκατομμυρίου έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενός ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΩΝ (1.011.601,20 €), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 

άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής. 
(Αριθμός διακήρυξης: 51954/4116/07-05-2020) 

 
Στα Ιωάννινα, την 6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα (γραφείο 223) συνήλθε η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
50492/4247/14-04-2021 (Α.Δ.Α.: Ψ6ΝΧ7Λ9-6ΡΒ) απόφαση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, αποτελούμενη από τους: 

1. Τσιφτσή Νικόλαο, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, του κλάδου Τ.Ε. 
Μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανικών Οχημάτων, ως πρόεδρο, 

2. Νάκα Αθανάσιο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. 
Μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανικών Μηχανολόγων, ως μέλος και 

3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιο, υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 
κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος, 

προκειμένου να εξετάσει το από 26-07-2021 αίτημα της εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», 
αναδόχου του διαγωνισμού, για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά τρεις (3) μήνες, 
των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος 1 της σύμβασης για την «Προμήθεια διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», με 
Α.Δ.Α.Μ.: 21SYMV008240205 2021-03-05, ήτοι είκοσι οκτώ (28) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών. 

Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων, ήτοι των συνημμένων δημοσιεύσεων και επιστολών από 
τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και των υποβληθέντων αντιγράφων των πιστοποιητικών 
ταξινόμησης των προς παράδοση οχημάτων του Τμήματος 1 της σύμβασης (με ημερομηνία έκδοσης 
08/07/2021), προκύπτει ότι: 

Α) ο ανάδοχος έχει προχωρήσει ήδη στην εκτέλεση της προμήθειας του βασικού συμβατικού 
αντικειμένου, ο οποίος αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της αξίας αυτού, 

Β) υφίστανται παγκοσμίως καθυστερήσεις στις παραδόσεις του προσαρτούμενου εξοπλισμού, ο 
οποίος είναι αναγκαίος για τη λειτουργία των ανωτέρω συμβατικών ειδών, που προέκυψαν από τα 
προβλήματα που προκλήθηκαν στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ως αποτέλεσμα των συνεπειών 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ:  

Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και 
επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική 
Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου 
ΤΙΜΗΜΑ: 1.011.601,20 € με Φ.Π.Α.   
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της επικρατούσας πανδημίας Covid-19, οι οποίες καθιστούν αντικειμενικώς ανέφικτη την εμπρόθεσμη 
προσήκουσα, ως ενιαίο λειτουργικά σύνολο, παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

ομόφωνα κρίνει 

επειδή συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, ως συνέπεια ανωτέρας βίας, που καθιστούν 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος 1 της σύμβασης, να 
γίνει αποδεκτό το αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς 
κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (παράταση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, χωρίς την 
επιβολή κυρώσεων). 

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

Ιωάννινα, 6 Αυγούστου 2021 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 
        Ο πρόεδρος                   Τα μέλη 
 
   Τσιφτσής Νικόλαος      Νάκας Αθανάσιος       Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος 
      ΤΕ Μηχανικών       ΤΕ Μηχανικών           ΤΕ Πληροφορικής 
……………………………………………………………………………………………………………..….. ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μετάθεση κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, χωρίς την επιβολή κυρώσεων), του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος 1 ήτοι είκοσι οκτώ 
(28) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών, της σύμβασης με Α.Δ.Α.Μ.: 21SYMV008240205 2021-03-
05 για το υποέργο με Α/Α 1 «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών 
οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», της Πράξης «Προμήθεια 
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5032676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» με ΚΑ 2019ΕΠ01810001, αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», 

επειδή συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, ως συνέπεια ανωτέρας βίας, που καθιστούν 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των προς προμήθεια ειδών του Τμήματος 1 της σύμβασης, 
σύμφωνα με το 2ο/06-08-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7) της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Υποέργου, και βάσει της αριθμ. πρωτ. 2100/11-08-2021 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 23/1342/11-08-2021 

Στα Ιωάννινα, στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 121179/1848/09-08-2021 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 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση προσκλήσεων και αφισών 
για τη θεατρική παράσταση «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 18/1000/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη η οποία θα παρουσιαστεί 
σε τρία Αρχαία θέατρα της Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι: Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ρωμαϊκό 
Ωδείο Νικόπολης και Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης τριών 
παραστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου υπό τον τίτλο: «Από τα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου 
στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου», συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1/4/09-06-
2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 905/11-08-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1874/11-08-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση 
προσκλήσεων και αφισών για τη θεατρική παράσταση «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.612,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0845, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 για την κάλυψη των εξόδων της 
έκδοσης προσκλήσεων και αφισών, που περιλαμβάνει το κόστος του δημιουργικού σχεδίου, τις 
εκτυπώσεις προσκλήσεων και αφισών, για τη θεατρική παράσταση «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη, 
με παρουσίαση σε τρία Αρχαία θέατρα της Περιφέρειας Ηπείρου ήτοι στο Αρχαίο Θέατρο 
Δωδώνης, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, στη διοργάνωση της 
οποίας συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει της αριθμ. 1/4/09-06-2021 απόφασης της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 905/11-
08-2021 σχετική εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα», τον  Πολιτιστικό Σύλλογο 

Ραγίου ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, την Αδελφότητα Απανταχού Ευρισκομένων Μελλιγγιωτών «Η Θεοτόκος», τις Εφορείες 

Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και με παραγωγή της  Εταιρείας Τέχνης «Αrs Aeterna» 

παρουσιάζουν το καλοκαίρι του 2021 την τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχες, ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας. Το σύνολο των παραστάσεων θα φέρουν τον γενικό τίτλο «Από τα Αρχαία Θέατρα της 

Ηπείρου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου» και θα είναι σε σκηνοθεσία της ΝΙΚΑΙΤΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗ. 

Η πρώτη παράσταση έγινε στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης στις 15 Ιουλίου 2021, η δεύτερη θα γίνει στο Αρχαίο 

Θέατρο Γιτάνων στις 23 Αυγούστου 2021 και η τρίτη στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης στις 24 Αυγούστου 2021. 

Οι παραστάσεις συνδέονται με την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου με στόχο να 

συμβάλλουν στην προαγωγή και σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό. 
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 Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε εκδηλώσεις που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτιστικής της δράσης  και 

ταυτόχρονα  στην εθιμοτυπία, εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή 

της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κοινωνικής της δραστηριότητα. 

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση  1.612 €, με ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 

συμμετοχής αυτής, που θα περιλαμβάνει το κόστος του δημιουργικού σχεδίου, τις εκτυπώσεις προσκλήσεων και 

αφισών και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021, 

Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845 …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, όπως και στη σχετική αριθμ. 
18/1000/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα χρήματα, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, 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 
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