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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 30/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 
167638/2458/25-10-2021 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 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
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8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 167638/2458/25-
10-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).  

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

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
για το Γ’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση του 2ου/19-10-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 20-10-2021 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 
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. 
Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης 
παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης 
Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

6. 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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού 65.720,00 € με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

7. 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 της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής 
της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών 
προσβάσεων», προϋπολογισμού 437.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

8. 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 της 3ης επαρχιακής οδού από καθίζηση», προϋπολογισμού 186.000,00 € με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Σουλίου, για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», 
προϋπολογισμού € 56.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

10. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 31-10-2017 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος 
Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση - στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου». 
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11. Έγκριση τροποποίησης της από 17-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως 
Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής 
Μολυβδοσκέπαστου». 

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

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποπεράτωση Καθαρισμού – άρση καταπτώσεων οδού Χρυσοβίτσα -Σίτσαινα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)». 

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

17. Έγκριση του από 21-10-2021 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 επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

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

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Κυπέλλου Σπάθης στις 29-30-31/10/2021 στο 
κλειστό  γυμναστήριο της Λιμνοπούλας Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη δράση GREEK 
NORDIC-BALTIC TRADE. 

21. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Βασιλείου Γοργόλη, στο Λονδίνο, 
το διάστημα 31/10-04/11/2021, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή 
τουριστική έκθεση W.T.M. η οποία διοργανώνεται το διάστημα 1-3/11/2021 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε φεστιβάλ 
προβολής τοπικών προϊόντων στο Βελιγράδι της Σερβίας το διάστημα 6-7/11/2021, και έγκριση 
μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στο Βελιγράδι και αντίστοιχων δαπανών. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα 
προβολής της Ηπείρου στο NATIONAL GEOGRAPHIC. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση 
ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR, η οποία διοργανώνεται στο Μάλμε της Σουηδίας το 
διάστημα 17-18/11/2021. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των Νικήτα Κεραμίδα και  Στέργιου 
Κοκκώνη, υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο για Προϊσταμένους 
και ελεγκτές ΚΤΕΟ σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων ADR-ATP, που θα διεξαχθεί από 22 έως 
και 27/11/2021 και από 3 έως και 4/12/2021. 

27. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
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διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 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. (856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.).   

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

29. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 
2900/2018) του Γίτσα Χρήστου κλπ (29). 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2021-
2022». 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού τάφρων, άρση καταπτώσεων και διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή οδό 
Δροσοχωρίου – Γέφυρας Κράψης του δικτύου της ΠΕ Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2021 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. 

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

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας. 

35. Έγκριση των Πρακτικών Ι/19-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/19-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 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, συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 550.968,82 € με ΦΠΑ. 

36. Διεξαγωγή της προφορικής διαπραγμάτευσης για την διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος για τη 
μίσθωση ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερών πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού  Λούρου από 
Τέροβο έως Κουκλέσι (παροχή υπηρεσιών)». 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους επί  της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

39. Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

40. Έγκριση του από 20-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής  και αξιολόγησης των 
προσφορών της Αριθμ. 1ης /2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 
2021 – 2022, συνολικού προϋπολογισμού € 28.855,67 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
της διαπραγμάτευσης. 

41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

42. Έγκριση διενέργειας 2ης διαπραγμάτευσης για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 
34.982,77 € με ΦΠΑ. 

43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ. 

44. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/23-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικών προσφορών) και 2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
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την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-
2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με  Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). 

45. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2021 της Π.Ε. Πρέβεζας. 

47. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού 
έτους 2020-2021, χορήγηση Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών. 

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 του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της παροχής υπηρεσιών για την Λειτουργία του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών, αναδόχου Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών για την 
σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Συρράκου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Αποχετευτικό Δίκτυο, Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων 
του Οικισμού του Συρράκου» ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Ζαγορίου, για την υλοποίηση του υποέργου «Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και 
αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες κοπής, κλαδεμάτων και απομάκρυνσης δέντρων στον χώρο προς το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού εφαρμογής τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης 
στον αρχαιολογικό χώρου Σουλίου και στα σημαντικότερα μνημεία του». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες προστασίας κοίτης και αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλικών στο ρέμα Κάκαβος του 
Δήμου Πάργας (παροχή  υπηρεσιών)». 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», αναδόχου «Κ-ΞΙΑ 
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», μέχρι την 30-06-2022. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της οδού πρόσβασης προς ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

9. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 11-02-2021 (αριθμ. καταθ.: 
451/2021) αίτηση ακύρωσης και την από 08-10-2021 (αριθμ. καταθ.: 149/2021) αίτηση αναστολής, 
του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για την ακύρωση των υπ’ αριθμ. 180189/14-12-2020 και 
158327/10266/05-11-2020 Πράξεων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. 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. 

11. 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 «Βελτίωση επαρχιακής οδού 
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Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής 
οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 3.344.277,95 με ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού 
προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 31-12-2021. 

13. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural 
Tourism in Greece and Albania”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 
2014-2020. 

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/25-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 
63.151,65 € με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, της Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου 
για την υλοποίηση του έργου «Αποσυναρμολόγηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - πρώην 
αίθουσα ξιφασκίας», προϋπολογισμού € 990.000,00 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου 
«Αποσυναρμολόγηση προπονητηρίου – γυμναστηρίου και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού», 
προϋπολογισμού € 990.000,00 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της σύμβασης. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 15-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1716/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του 2ου/19-10-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, 
για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 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, 

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. πρωτ. 36608/07-04-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΩΜ46ΜΤΛΡ-5Μ5) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης στο ΠΔΕ έτους 2020 και στη ΣΑΜΠ 
930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 του έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 744.000,00 €. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 171196/5562/30-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1.556.970,59 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (υποέργο: «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»). 

7. Την αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 13/661/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Ακυρώθηκε η αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Β. Καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) 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 αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, με όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6258/22-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά, Συγγραφή Υποχρεώσεων και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49074/5587/12-04-2021 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 και εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Γ. Εγκρίθηκε: Α) η δαπάνη ποσού 744.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 και τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» και Β) η δαπάνη ποσού 1.556.970,59 € με ΦΠΑ και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
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Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

9. Την αριθμ. 18/962/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 
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. 510/09-06-2021 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. 

10. Την αριθμ. 26/1471/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο/13-09-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181125 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 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΜΠ 930 με 
ΚΑ 2020ΜΠ93000003 (για ποσό € 744.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (για ποσό € 1.556.970,59 με ΦΠΑ), 
σύμφωνα με το οποίο,  στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της 
αποσφράγισης του υποφακέλων "Οικονομικές Προσφορές", γίνονται αποδεκτές οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων: Α)  εταιρεία «ADT ΩΜΕΓΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» και Β) Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, και οι τεχνικές 
τους προσφορές πληρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο 
και βαθμολογήθηκαν με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (U.Τ.Π.) ως εξής: Α)  
εταιρεία «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.»:  U.Τ.Π. = 97,70 βαθμούς και  Β) 
Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»: 
U.Τ.Π. = 91,50 βαθμούς 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16502/21-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2459/02-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το 2ο/19-10-2021 Πρακτικό (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
181125 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 αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου 
έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 (για ποσό € 744.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (για ποσό € 1.556.970,59 με ΦΠΑ), 
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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 στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, και έλεγχο των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των δύο (2) οικονομικών 
φορέων που έγιναν δεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, κατέγραψε τις 
οικονομικές προσφορές και αφού τις έκανε αποδεκτές, συνέταξε τον σχετικό Πίνακα Συνολικής 
Βαθμολογίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, με την συνολική βαθμολόγηση εκάστου 
διαγωνιζομένου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται ανάθεση της σύμβασης 
στην ένωση οικονομικών φορέων «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. 
ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 760.191,15 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 59,04% 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 2ο/19-10-2021 Πρακτικό (έλεγχος 
και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181125 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 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 
2020ΜΠ93000003 (για ποσό € 744.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (για ποσό € 1.556.970,59 με ΦΠΑ), 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.», του οποίου η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, και η τεχνική του προσφορά πληροί τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολική 
βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (U.Τ.Π.) = 97,70 βαθμούς, σύμφωνα με το 1ο/13-09-2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/1471/17-09-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική του προσφορά έγινε αποδεκτή και 
συγκέντρωσε την μέγιστη Συνολική Βαθμολογία, ήτοι 89,87 βαθμούς, και ως εκ τούτου υπέβαλε 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής, με ποσό προσφοράς 760.191,15 € χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 59,04%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Ι Ι  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  

 

προεκτιμώμενης αμοιβής 2.300.970,59€ (με ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181125 

 

Στα Ιωάννινα, στις 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. Πρόεδρος 
2. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. τακτικό μέλος 
3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 
4. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. τακτικό μέλος 
5. Ιωάννης Τσίγκρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, τακτικό μέλος  

 

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

18/962/25-06-2021 (ΑΔΑ: 66ΗΞ7Λ9-ΗΒ2) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της 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 τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008658319- 2021-05-25). 

 

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

πέντε 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 181125. 

 

Οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς παρουσιάζονται στον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

α/α α.α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 212707 ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΠΕΝΣΑΣΣΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε. (δ.τ. ENM ΑΕ – ‘’ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ’’ 

AE – Δ.Τ.: ‘’ECOS Α.Ε.’’ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

63,19% 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2 196285 A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. 

59,04% 

 

Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές γίνονται καταρχήν αποδεκτές, εφόσον οι ποσότητες του 

φυσικού αντικειμένου της κάθε 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 κάθε προσφοράς, βάσει των άρθρων 21.3 και 21.4 της διακήρυξης 

προκύπτει ως ακολούθως: 

Πίνακας Συνολικής Βαθμολογίας 

 

α/α 

Συστήματος 

Προσφοράς 

Επωνυμία 

Προσφέροντος 

Βαθμολογία 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

(BTΠ)i  

Βαθμολογία 

Οικονομικής 

Προσφοράς 

(BOΠ)i 

Τύπος υπολογισμού Συνολική 

Βαθμολογία 

Βi 

212707 ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΠΕΝΣΑΣΣΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
(δ.τ. ENM ΑΕ – 

‘’ECOS 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ’’ 

AE – Δ.Τ.: ‘’ECOS 
Α.Ε.’’ – ΗΛΙΔΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ με 
δ.τ. ΗΛΙΔΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

91,50 63,19 91,50*80%+63,19*20% 85,84 

196285 A.D.T. ΩΜΕΓΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. 
ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. 

97,70 59,04 97,70*80%+59,04*20%       89,87 

 

όπου η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3 της 

διακήρυξης, προκύπτει: (ΒΟΠ)ι=100Χ (1-ΟΠι/ΠΑ), επομένως: 

προσφέρον με α/α 212707: (ΒΟΠ)ι=100Χ (1-683.100,00/1.855.935,42)=63,19 

προσφέρον με α/α 196285: (ΒΟΠ)ι=100Χ (1-760.191,15/1.855.935,42)=59,04 
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Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση 

οικονομικών φορέων «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», με ποσό 

προσφοράς 760.191,15€ χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 59,04% 

 

 

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

 

Ιωάννινα, 19 Οκτωβρίου 2021  

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 

 
 

Ελένη Δημουλά 
 
 

Δέσποινα Σιαμπίρη Αικατερίνη Καραγιώτη 
 
 

Ασπασία Γόγολου 
 
 

Ιωάννης Τσίγκρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1717/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 20-10-2021 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 «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 
καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 
χωρίς Φ.Π.Α. και 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. 17/888/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική 
μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού € 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α., βάσει της από 14-05-2021 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/6/29-01/2020 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση 
του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε 
από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8537/03-06-2021 εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16465/22-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2449/22-10-2021 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 «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ : ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 36.104,28€ χωρίς 
Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 18,3538%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 19-07-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. 98732/10246/05-07-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 17/888/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση 
του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 
χωρίς Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019», και βάσει της από 14-05-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων,  
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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) «ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ» και β) 
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»  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 
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», 
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 «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 36.104,28 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 
ποσοστό έκπτωσης 18,3538 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης  

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου  «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 
€ 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», με ποσό προσφοράς 36.104,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και με ποσοστό έκπτωσης 18,3538 % και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ» και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 36.104,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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 

προώθηση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη 

για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίσας, Δήμου Βίτσας, Δήμου 

Ζαγορίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 54.833,36 (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν την 

ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

6. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

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

8. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος  

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

α) την υπ. αρίθμ. 17/888/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8) 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 εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του 

καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 

54.833,36 (με ΦΠΑ) και 

β) την με  αρ. πρωτ. 98732/10246/05-07-2021 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν δύο (2) 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 λίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής δεν είχε 

κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινώνησε με την 

υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ. 

98732/10246/05-07-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε δύο 

(2) φακέλους προσφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ. / ημ/νία Επωνυμία προσφέροντα 

1 107668/11054/16-07-2021 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

2 107795/11068/16-07-2021 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 98732/10246/05-07-2021 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 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

18,3538 

2 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

15,7269 

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

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

98732/10246/05-07-2021 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. 

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 Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

18,3538 

2 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

15,7269 
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Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 107795/11068/19-07-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 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.  

 

Την 28η Ιουλίου 2021 ο προσωρινός μειοδότης ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ υπέβαλε το αριθμ. 114146/11703/28-07-2021 σφραγισμένο φάκελο στην 

Υπηρεσία με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το αριθ. 114338/11716/28-07-2021 αίτημα 

χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών μέχρι την έκδοση των "Ενιαίων 

πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας" για τα δύο μέλη της σύμπραξης. 

Την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της 

συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 

114146/11703/28-07-2021 και 165404/16465/20-10-2021) από τον προσωρινό μειοδότη ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

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. 98732/10246/05-07-2021 Πρόσκλησης  

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

«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της 

Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίσας, Δήμου Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 54.833,36 

(με ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, με προσφορά τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και είκοσι 

οκτώ λεπτά 36.104,28 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,3538%.  

 

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

 

Ιωάννινα,  20 Οκτωβρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

Λαμπρινή Βάββα 

Βαρβάρα Ζιάκκα 

 

Αργύρης Νάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1718/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης 
παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 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 
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. 20/1125/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου 
«Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 
115.000,00 € με ΦΠΑ, ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, και εγκρίθηκε η απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του 
ανωτέρω υποέργου και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16656/22-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2454/22-10-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..  

Η. Την με αριθμ. πρωτ.: 96176/7436/01-07-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 115.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 του 

έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για το 

υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς». 

Θ. Την με αριθμ. 20/1125/16-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας με θέμα την 

έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας. 

Ι. Την από 28-09-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας. 

Κ. Την με αριθμ. πρωτ.: 165317/16446/20-10-2021 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των 

τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», 

προϋπολογισμού 115.000,00€. 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή 

του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς» με προϋπολογισμό 

115.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με ανοιχτή  διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: 

«Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 115.000,00  

€ με τον Φ.Π.Α.,  αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

 

1 Αλεξίου Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η, Πρόεδρος 

2 Μπλιθικιώτη Μαρινέλα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  , στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η, τακτικό μέλος 

3 

 

4. 

5. 

6. 

Καραγιαννίδης Χρήστος 

 

Τσέτσου Μαρία 

Βάββα Λαμπρινή 

Κολιός Νικόλαος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η, τακτικό μέλος 

 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η, αναπληρ. μέλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η αναπληρ. μέλος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η, αναπληρ. μέλος 

…». 

7. 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω 
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Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 16656/22-
10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 28-09-2021  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 165317/16446/20-10-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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 Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αλεξίου Καλλιόπη Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Καραγιαννίδης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσέτσου Μαρία   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Βάββα Λαμπρινή Αρχιτέκτων  Μηχανικός Π.Ε. 

3. Κολιός Νικόλαος Πολιτικός  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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1719/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα 
σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 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. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16701/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2472/25-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..  

Ζ.  Την με αριθμ. πρωτ. : 19710/1798/12-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 250.000,00 € για την πληρωμή 

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας Ηπείρου 

οικονομικού έτους 2021 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και 

η με αριθμ. πρωτ. : 166668/13253/22-10-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της  ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 ποσού 455.000,00 €  για την πληρωμή του έργου: «Ειδική γέφυρα σύνδεσης 

Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης », συνολικού προϋπολογισμού 705.000,00 €. 

Η. Τη με αριθμ. 167527/16678/25-10-2021 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου: «Ειδική γέφυρα σύνδεσης 

Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», συνολικού προϋπολογισμού 705.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με 

μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Ελένη Δημουλά Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ιωάννη Αρκομάνη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – 
Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 
455.000,00 € με ΦΠΑ 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», ενώ η 
υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 250.000,00 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 (Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01, 
τομέας: Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.), βάσει της αριθμ. πρωτ. 19710/1798/12-02-
2021 με α/α 694 (ΑΔΑ: ΨΛΣ37Λ9-ΞΛΛ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
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καταχωρήθηκε με α/α 709 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – 
Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 16701/25-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 167527/16678/25-10-2021 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
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 ποσό 455.000,00 € με ΦΠΑ) και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικ. έτους 2021 (Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01) (για ποσό 250.000,00 € με ΦΠΑ) και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ. 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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ελένη Δημουλά Πολιτικός  Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Αρκομάνης   Πολιτικός Μηχανικός 

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός 

2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

3. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος  Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1720/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση 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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», 
προϋπολογισμού 65.720,00 € 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 
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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. 16698/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2461/25-10-2021 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. Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και συγκεκριμένα προς τη θέση ‘ Κατάρα’ με τις πρώτες φθινοπωρινές μπόρες, 

σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του εδάφους, εκδηλώθηκαν μεγάλες φθορές στο κατάστρωμα της 

οδού ( έντονες ρηγματώσεις, καθιζήσεις κ.α.), με ταυτόχρονη αποκόλληση του πρανούς κατάντη. Η 

κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία , από το ένα ρεύμα με τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, ενώ ο κίνδυνος 

κατάρρευσης της οδού είναι εμφανής.  Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των παραπάνω φθορών, ώστε 

η οδός να κυκλοφορείται  με ασφάλεια και όσο οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ακόμα το επιτρέπουν , 

ενόψει του χειμώνα που έπεται ( πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, χιονοπτώσεις).  

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 167538/16683/25-10-2021 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 εθνικού 

οδικού δικτύου από καθίζηση» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 

65.720,00 €.  

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Ασπασία Γόγολου  Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

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

γ) Έλλη Μπαρέκα 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) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», 
προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167538/16683/25-
10-2021 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. 16698/25-10-2021 (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 εθνικού οδικού δικτύου από καθίζηση», προϋπολογισμού 
€ 65.720,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός  Μηχανικός 

3. Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος  Μηχανικός 

2. Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός  

3. Αικατερίνη Καραγιώτη Τοπογράφος  Μηχανικός  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1721/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση 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 της οδού σύνδεσης εθνικής οδού 
Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις 
τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού 
437.000,00 € 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, 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16700/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2471/25-10-2021 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 τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων ήταν να 

εκδηλωθεί έντονη καθίζηση στην οδό σύνδεσης  της εθνικής οδού προς Πεδινή με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Άρτας, όταν από το μεγάλο όγκο και την ορμή του νερού σε χωμάτινη τάφρο που γειτνιάζει με την εν λόγω 

οδό, παρασύρθηκε και κατέρρευσε η βάση της, προκαλώντας την έντονη αυτή καθίζηση. Η κυκλοφορία 

διεξάγεται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη δυσκολία, μιας και στην περιοχή δραστηριοποιούνται 

πολλές επιχειρήσεις (συνεχή και μεγάλα φορτία), με αυξημένο το κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. 

Δεδομένου δε ότι άμεσα , λόγω των εργασιών που εκτελούνται στην οδό Νιάρχου θα πρέπει να γίνει 

εκτροπή της κυκλοφορίας με χρήση της παραπάνω οδού, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας 

σε αυτή με την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση της χωμάτινης τάφρου, που θα παροχετεύει – 

απομακρύνει τα όμβρια με ασφάλεια από την περιοχή.     

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 167533/16681/25-10-2021 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 της οδού 

σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις 

τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση 

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

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 437.000,00 €.  

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) Ιωάννη Μάμαλη Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό 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) Κατερίνα Καραγιώτη Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

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

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 «Άμεση 
αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής 
της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών 
προσβάσεων», προϋπολογισμού € 437.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
167533/16681/25-10-2021 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. 
16700/25-10-2021 (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 της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με 
τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και 
κατασκευή ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού € 437.000,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1722/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση 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 της 3ης επαρχιακής οδού από καθίζηση», 
προϋπολογισμού 186.000,00 € 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/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16699/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2468/25-10-2021 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. Στη 3η επαρχιακή οδό μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν καθιζήσεις στο 

κατάστρωμα της οδού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία σε αυτή να διεξάγεται με δυσκολία και κίνδυνο 

ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση των φθορών, προς αποφυγή ατυχήματος.    

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 167528/16679/25-10-2021 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 της 3ης 

επαρχιακής οδού από καθίζηση » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 

186.000,00 €.  

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) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Κωνσταντίνο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Άννα Μπάσιου Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

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 «Άμεση 
αποκατάσταση της 3ης επαρχιακής οδού από καθίζηση», προϋπολογισμού € 186.000,00 με 
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ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 167528/16679/25-10-2021 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. 16699/25-10-2021 (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 της 3ης επαρχιακής οδού από καθίζηση», προϋπολογισμού 
€ 186.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Κωνσταντίνος Ζάννης Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός 

β) Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1723/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 
Σουλίου, για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου 
Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11732/14-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2429/20-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την  αριθ. πρωτ. 58034/2555/29-04-2021  απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε  πίστωση 

56.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση- αποκατάσταση 

πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Εργασίες μετατροπής του παλαιού 

σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο»), προϋπολογισμού 56.800,00 ευρώ . 

Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου 

Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο». 

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

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

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

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες μετατροπής του 

παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού 56.800,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κα. Μαρινέλας Μπλιθικιώτη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της, την κα. Αμαλία Δόνου , ΠΕ 

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

Την έγκριση δαπάνης ποσού 56.800,00 ευρώ σε βάρος της 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000002 «Συντήρηση- 

αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση του εν λόγω 

έργου..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», 
προϋπολογισμού 56.800,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 11732/14-10-2021 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, την κα Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών με αναπληρώτριά της την κα Αμαλία Δόνου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

Γ.   Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 56.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης,     
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1724/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 31-10-2017 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του 
έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση - 
στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 136363/20-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2423/20-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε συνάψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων 

την από 31-10-2017 Προγραμματική Σύμβαση η οποία αποφασίστηκε ε την αριθμ. 3/47/05-05-2017 απόφαση 

της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και  για την 

υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση 

αγιογραφιών και τέμπλου»,  

Η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης είχαν εγκριθεί αρμοδίως με: 

 Την αριθ. πρωτ. 23478/1099/20-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

400.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: 

Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου δήμου Ζίτσας – Συντήρηση- στερέωση αγιογραφιών και 

τέμπλου ). 

 Την υπ’ αριθ. 3/47/05-05-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

Π.Η, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την  υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Ιωαννιτών, με την οποία εγκρίθηκε 

η σύναψη και το σχέδιο της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης  

 Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/Φ19/43115/25466/539/13-02-2017 υπουργική απόφαση σχετικά με 

την έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου δήμου Ζίτσας – Συντήρηση- 

στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου». 

 Την Αριθμ. 10/2017 Πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό 

Ιωαννίνων , σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Το από 18-10-2021 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης λόγω των περιοριστικών 

μέτρων της πανδημίας καθώς και της καθυστέρησης στην εξόφληση προηγούμενων λογαριασμών  

 Το από 18-10-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με το 

οποίο η Επιτροπή εισηγείται την παράταση της διάρκειας ισχύος της ως άνω Προγραμματικής μέχρι 30-

04-2022, προκειμένου να καλύπτει τον επιπλέον χρόνο που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των 

εργασιών του έργου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πέραν αυτού για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης 

των συμβατικών υποχρεώσεων και την πληρωμή του αναδόχου. 

Εισηγούμαστε 

Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας 

Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου», ως προς το άρθρο 4 

«Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης» προκειμένου να παραταθεί έως 30-04-2022 και έως εκ 

τούτου την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 αυτής ως κάτωθι: «Η διάρκεια ισχύος της 

παρούσας ΠΣ ορίζεται έως της 30-04-2022 και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της». 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 31η Οκτωβρίου 2017 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, 7ο/18-10-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

  7ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ  31-10-2017  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ: 

1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
2. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
3. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση αγιογραφιών και 
τέμπλου » 

 Σήμερα, 18-10-2021, στο γραφείο 333 της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού, Προγραμματισμού,  
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 
παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντα μέλη: 

1. Την κα. Λαμπρινή Βάββα, ως πρόεδρο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Τον  αιδεσιμότατο πρεσβύτερο π. Ιωάννη Κίτσιο, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. 
3. Την κ. Αυγή Ευθυμιάδου, συντηρήτρια, εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 

 

Θέμα της συνεδρίασης:  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 31-10-2017, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για το 
έργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση αγιογραφιών και 
τέμπλου» στην ΤΚ Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης : «Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων  εργασιών, 
η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων 
προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η 
υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους  για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης». 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι :  

1. Το υποέργο (παροχή υπηρεσιών συντήρησης) έχει ανατεθεί στην εταιρία «ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. 
Ο.Ε.» για ποσό 139.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ με την υπ’ αριθμ. 4/177/0-01-2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την  03-04-2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 
Καχριμάνη και της αναδόχου «ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», για ποσό 139.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ. 

3. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες και λήγει την 03-04-2021. Με 
την υπ’ αριθμ. 8/398/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε 
παράταση μέχρι 03-07-2021 και με την υπ’ αριθμ. 18/973/25-06-2021 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 10-
12-2021. 

4. Το από 18-10-2021 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της πανδημίας καθώς και της καθυστέρησης στην εξόφληση προηγούμενων λογαριασμών.  
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5. Το γεγονός ότι η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 31-12-2021. 

Εισηγείται: 

Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να καλύπτει τον επιπλέον χρόνο 
που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πέραν 
αυτού για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και την πληρωμή του αναδόχου. 

Συνεπώς και για κάθε ενδεχόμενο η επιτροπή προτείνει παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής 
Σύμβασης μέχρι 30-04-2022.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 31-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου 
Δήμου Ζίτσας – συντήρηση – στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου», σύμφωνα με το από 18-10-
2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 136363/20-10-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, 

και αφορά στην παράταση, έως και τις 30-04-2022 της διάρκειας ισχύος της σύμβασης (άρθρο 
4 «Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης»), λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας καθώς και της καθυστέρησης στην εξόφληση προηγούμενων λογαριασμών, 
προκειμένου να καλύπτει τον επιπλέον χρόνο που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου πέραν αυτού για την πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και την πληρωμή του αναδόχου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1725/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση τροποποίησης της από 17-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκέπαστου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 16392/20-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2428/20-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε συνάψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ιερά Μητρόπολη 

Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης την από 17-08-2020 Προγραμματική Σύμβαση η οποία 

αποφασίστηκε ε την αριθμ. 3/47/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση  τοιχογραφιών Ιεράς 

Μονής Μολυβδοσκεπάστου»,  

Η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης είχαν εγκριθεί αρμοδίως με: 

 Την αριθ. πρωτ. 60394/3071/5-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, εγκρίθηκε πίστωση 

24.800,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000002 

«Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016( π.κ 

2013ΕΠ03000010») για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση  τοιχογραφιών Ιεράς Μονής 

Μολυβδοσκεπάστου»). 

 Την υπ’ αριθ. 3/47/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & 

Ανάπτυξης Π.Η, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης 

 Την αριθμ. ΥΠΟ/ΣΥΝΤ/φ08/71/13593/14-01-1999 Απόφαση Δ/νσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων περί 

εγκρίσεως των παρεμβάσεων στην Ιερά Μονή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ /451097/22-09-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ - αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  για 

έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 17-08-2020  υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

  Το από 17-09-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με το 

οποίο η Επιτροπή εισηγείται την τροποποίησης της από 17-08-2020  υπογραφείσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, ως προς το άρθρο 7 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ» να 

αντικατασταθεί ως εξής: Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της ΕΦΑ Ιωαννίνων αναλαμβάνει:  

1.Τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την επιστημονική επίβλεψη του έργου για την ορθή εκτέλεση του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των 

αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και με τους όρους αυτής. 

2. Να παρακολουθεί και να πιστοποιεί, διά των επιβλεπόντων της, την πορεία των εργασιών 

3. Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για την ανάθεση  των εργασιών σε 

συντηρητή με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα για να φέρει εις πέρας το παραπάνω έργο 

4. Να διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής. 

5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 

της παρούσας.  

            Η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω προγραμματικής προέκυψε μετά την άκαρπη προκήρυξη 

πρόσληψης προσωπικού που δημοσιοποίησε η ΕΦΑ Ιωαννίνων και δε στάθηκε δυνατή η εύρεση συντηρητών 

λόγω τoυ παραμεθορίου της περιοχής και της διάρκειας του έργου. 

Εισηγούμαστε 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6



-44- 

 

Έγκριση 1ης  Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του   

Υπουργείου Πολιτισμού και την Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση 

του έργου «Αποκατάσταση  τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου», ως προς το άρθρο 7 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ» προκειμένου να ανατεθεί το έργο και 

να αρχίσει άμεσα η υλοποίησή του. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 17-08-2018 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιερά Μητρόπολη 

Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 17-09-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ 17-08-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΕΤΑΞΥ : 

 

1. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                  

2. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

3. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου»  

 

            Σήμερα, 17-09-2021, στο γραφείο 343 της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού, Προγραμματισμού, 

Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 

παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντα μέλη: 

1. Την κ. Ζιάκκα Βαρβάρα, ως πρόεδρο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Την κ. Ευθυμιάδου Αυγή ΤΕ Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων. 

3. Τον Ηγούμενο της Μονής Μολυβδοσκεπάστου Αρσένιο Μάιπα. 

                                                          Θέμα της συνεδρίασης:  

Η πρώτη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο :« Αποκατάσταση τοιχογραφιών 

Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου », που έχει υπογραφεί την 17-08-2020, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και 

Κονίτσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης: «Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 

της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων 

για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων 

παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή ειδικά 

αιτιολογημένης εισήγησης προς τους συμβαλλόμενους για παράταση της διάρκειας της παρούσης, για εύλογο 

χρονικό διάστημα και για εξαιρετικούς λόγους προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης και 

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης : « Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά 

από αιτιολογημένη  εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση,  των αρμοδίων οργάνων 

των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 

χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της και τον τρόπο 

υλοποίησης του. Ειδικότερα παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως 12 

μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. 

Η Επιτροπή προτείνει την πρώτη τροποποίηση της εν λόγω προγραμματικής ως προς το άρθρο 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  να αντικατασταθεί ως εξής: 

 

3. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της ΕΦΑ Ιωαννίνων αναλαμβάνει :  

 Τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την επιστημονική επίβλεψη του έργου για την ορθή 

εκτέλεση του, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 

και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ 

μελέτη και με τους όρους αυτής.  

 Να παρακολουθεί και να πιστοποιεί, διά των επιβλεπόντων της, την πορεία των εργασιών  
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 Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για την ανάθεση  των 

εργασιών σε συντηρητή με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα για να φέρει εις πέρας 

το παραπάνω έργο 

 Να διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Ηπείρου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.  

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της παρούσας.  

Η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω προγραμματικής προέκυψε μετά την άκαρπη προκήρυξη πρόσληψης 

προσωπικού που δημοσιοποίησε η ΕΦΑ Ιωαννίνων και δε στάθηκε δυνατή η εύρεση συντηρητών λόγω του 

παραμεθορίου της περιοχής και της διάρκειας του έργου. 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 17-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 
τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκέπαστου», 

ως προς το άρθρο 7ο «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων» προκειμένου να 
ανατεθεί το έργο και να αρχίσει άμεσα η υλοποίησή του, σύμφωνα με το από 17-09-2021 
Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 16392/20-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1727/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση Καθαρισμού – άρση καταπτώσεων οδού Χρυσοβίτσα - Σίτσαινα 
(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. 15157/14-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2414/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   150211/12261/30-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 

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

Υποέργο: «Αποπεράτωση Καθαρισμού –άρση καταπτώσεων οδού Χρυσοβίτσα -Σίτσαινα (παροχή υπηρεσιών).  

7. Την από  14-10-2021 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 αποπεράτωση των εργασιών  

καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων της επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας –Σίτσαινα, που αφορούν τον 

καθαρισμό τάφρων ,καθαρισμό οχετών και την άρση καταπτώσεων. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού επιφανειών πρανών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα 

και ασταθή τμήματα με μηχανικά μέσα και άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε οπουδήποτε φύσης 

εδάφους, με την μεταφορά προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Αποπεράτωση Καθαρισμού –άρση 

καταπτώσεων οδού Χρυσοβίτσα -Σίτσαινα α (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού – άρση 
καταπτώσεων οδού Χρυσοβίτσα - Σίτσαινα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 14-10-2021 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην αποπεράτωση των εργασιών καθαρισμού και 
άρση καταπτώσεων της επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας – Σίτσαινα και συγκεκριμένα εργασίες 
καθαρισμού επιφανειών πρανών ορυγμάτων, από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τμήματα, με 
μηχανικά μέσα και άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, σε οποιασδήποτε φύσης εδάφους, με την 
μεταφορά προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1728/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας 
(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. 15388/15-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2415/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Μετά τα αιτήματα περιπατητών προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας και αυτοψίας υπαλλήλου της 

υπηρεσίας μας διαπίστωσε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη διαδρομή του μονοπατιού που είναι 

δίπλα στο ποτάμι και οδηγεί προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Για το λόγο 

αυτό πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες καθαρισμού της βλάστησης διάνοιξη ,επισκευή  και απομάκρυνση όλων 

των ξερών κλαδιών με εργάτες διότι δεν μπορεί να πλησιάσει αυτοκίνητο.    

 2. Την  με  αριθμ. : 153268/12429/05-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Καθαρισμός και 

αποκατάσταση μονοπατιού προς το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού προς το 

ιστορικό γεφύρι της Πλάκας (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)... …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού προς 
το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου επειδή στη διαδρομή, του σχεδόν 
κατεστραμμένου μονοπατιού που βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι και οδηγεί προς το ιστορικό γεφύρι της 
Πλάκας, απαιτούνται εργασίες καθαρισμού της βλάστησης, διάνοιξη, επισκευή  και απομάκρυνση όλων 
των ξερών κλαδιών, με εργάτες, προκειμένου να διευκολυνθεί η  πρόσβαση με αυτοκίνητο.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6



-50- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1729/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Μπαλντούμας (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. 16693/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2463/25-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1.   Απαιτείται άμεσα να αποξηλωθεί η μεταλλική γέφυρα μπέλευ στη θέση ‘ Μπαλντούμα’, δεδομένου ότι 

αυτή δε χρησιμοποιείται μετά τη κατασκευή της νέας γέφυρας, ώστε αυτή να συντηρηθεί και να 

επανατοποθετηθεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε οδό μετά την κατάρρευση της υπάρχουσας.   

2.  Την  με  αριθμ. : 167534/13321/25-10-2021 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 : « Αποξήλωση γέφυρας μπέλευ Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποξήλωση γέφυρας μπέλευ 

Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Μπαλντούμας 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αποξήλωση της μεταλλικής γέφυρας 
μπέλεϋ στη θέση “Μπαλντούμα” δεδομένου ότι δε χρησιμοποιείται, μετά την κατασκευή της νέας γέφυρας, 
για τη συντήρηση και επανατοποθέτηση αυτής, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε οδό μετά 
την κατάρρευση της υπάρχουσας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1731/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του από 21-10-2021 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 επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού 
120.000,00 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/
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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. 24/1400/27-08-2021 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 «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 
129539/13196/25-08-2021 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 των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 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. 15800/21-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2439/21-
10-2021 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 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 23,00% και συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α. 74.516,12 €. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 30-09-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 134612/13633/24.09.2021 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1400/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή - Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00 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 
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διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. 
ΝΤΟΥΛΙΑΣ», β) «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» και γ) «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό 
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της 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 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» 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 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 23,00% 
και συνολικό ποσό 74.516,12 € προ Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή - 
Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00 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 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 23,00% και συνολικό ποσό 74.516,12 € προ Φ.Π.Α. και  

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 74.516,12 € προ 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». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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 επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – 

Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανολόγος 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. 123772/10516 από 13-08-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 120.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ. 24/1400/27-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ107Λ9-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (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 αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγία 

Παρασκευή – Φούρκα», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ. και συγκρότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας 

- Το με Αρ. Πρωτ. 134612/13633/24.09.2021 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 (150370/15128, 150382/15130, 
150394/15133, 30-09-2021) 

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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ 2η 80.322,58€ 17,00% 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 1η 77.419,34€ 20,00% 

3 ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3η 82.258,06€ 15,00% 

 

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 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 2η 77.419,34€ 20,00% 

2ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ 1η 80.322,58€ 17,00% 

3ος ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3η 82.258,06€ 15,00% 

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: 150370/15128, σχετ: 150382/15130, 
150394/15133/30-09-2021 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 20% σε 23% 
υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. 
(153323/15380/05.10.2021) αίτησή του και αντίστοιχα από 17% σε 22% ο δεύτερος, από 
15% σε 21% ο τρίτος με τις υπ. αρ. (153319/15379/05-10-2021, 153148/15369/05-10-
2021),αιτήσεις 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.  

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 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 2η 74.516,12€ 23,00% 

2ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ 1η 75.483,86€ 22,00% 

3ος ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3η 76.451,60€ 21,00% 

 
Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 23,00%, συνολικό ποσό προ 
Φ.Π.Α: 74.516,12€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  
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Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 
157377/15800/11-10-2021), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 153323/15380/06-10-2021) 
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 21.10.2021 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 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ», 
με ποσοστό έκπτωσης 23,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 74.516,12€ και εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 21.10.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

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. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1734/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη δράση 
GREEK NORDIC-BALTIC TRADE. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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. 27/1548/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 24.750,00 € και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην δράση GREEK Nordic-
BALTIC TRADE 2021», για την κάλυψη των δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE, μία εξαγωγική δράση, η οποία 
περιλαμβάνει προώθηση και τοποθέτηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια των 
Σκανδιναβικών χωρών για έναν μήνα (15/10-15/11/2021). 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
997/18-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2418/18-10-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ.27/1548/29-9-2021 θα συμμετάσχει στην 

εξαγωγική δράση GREEK NOTDIC-BALTIC TRADE, η οποία περιλαμβάνει προώθηση και 

τοποθέτηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια των Σκανδιναβικών χωρών για έναν μήνα. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε πίστωση 24.750,00 € για τη δράση σε βάρος τω πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας 

Ηπείρου στην δράση GREEK NOTDIC-BALTIC TRADE 2021». Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας 

απηύθυνε πρόσκληση στη διοργανώτρια εταιρία (150388/924) και έλαβε τη σχετική προσφορά 

ποσού 24.750,00 € (η διοργανώτρια εταιρεία έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και ως αλλοδαπή 

εταιρεία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.). Με το ίδιο έγγραφο η διοργανώτρια εταιρεία μας 

πληροφόρησε για τη μετάθεση των ημερομηνιών της δράσης (30/10-30/11/2021) προκειμένου να 

γίνει καλύτερη διασύνδεση με την έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR και να 

εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματά της.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

α) Τη μετάθεση των ημερομηνιών της δράσης GREEK NOTDIC-BALTIC TRADE και την 

υλοποίησή της το διάστημα 30/10-30/11/2021. 

β) Την ανάθεση των εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης GREEK NOTDIC-BALTIC 

TRADE ύψους  24.750,00 € στην διοργανώτρια εταιρεία RECO EXPORTS Ltd με έδρα KEMP 

HOUSE 160 CITY ROAD LONDON EC1V2NX και VAT GB275887440. Επισημάνουμε ότι η εν 

λόγω εταιρεία είναι η αποκλειστική διοργανώτρια της δράσης GREEK NOTDIC-BALTIC 

TRADE…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εξαγωγική δράση GREEK NORDIC-BALTIC TRADE, η οποία περιλαμβάνει προώθηση και 
τοποθέτηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια των Σκανδιναβικών χωρών για έναν 
μήνα, στην διοργανώτρια εταιρεία RECO EXPORTS Ltd με έδρα το Λονδίνο της Μεγάλης 
Βρετανίας «KEMP HOUSE 160 CITY ROAD LONDON EC1V2NX και VAT GB275887440», η 
οποία είναι η αποκλειστική διοργανώτρια της δράσης GREEK NOTDIC-BALTIC TRADE, στο 
ποσό των € 24.750,00 (η διοργανώτρια εταιρεία έχει έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και ως αλλοδαπή 
εταιρεία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.) με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με 
την από 18-10-2021 οικονομική προσφορά της, σε απάντηση της αριθμ. 150388/924/30-09-
2021 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – 
Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην δράση GREEK Nordic-BALTIC TRADE 
2021», σύμφωνα με την αριθμ. 27/1548/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

Β. Εγκρίνει τη μετάθεση των ημερομηνιών της δράσης GREEK NOTDIC-BALTIC TRADE και 
την υλοποίησή της για το διάστημα 30/10-30/11/2021, κατόπιν αιτήματος της διοργανώτριας 
εταιρείας, προκειμένου να γίνει καλύτερη διασύνδεση με την έκθεση ECO LIFE SHOW & 
NORDIC FOOD FAIR και να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματά της. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, όπως και στην προηγούμενη 
σχετική αριθμ. 27/1548/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι 
δεν είναι δυνατό να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, 
και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει 
να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1737/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου στο NATIONAL GEOGRAPHIC.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1023/21-10-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2436/21-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου στο NATIONAL GEOGRAPHIC Ρουμανίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 11.990,00 € 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου 
στο NATIONAL GEOGRAPHIC Ρουμανίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1023/21-10-2021 σχετική 
εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. To NATIONAL GEOGRAPHIC Ρουμανίας διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας ταξίδι 

εξοικείωσης στη Βόρειο Ελλάδα με θέμα τον ορεινό τουρισμό. Οι μετακινήσεις  ανάμεσα στις Περιφέρειες που θα 

επισκεφθούν, καθώς και τα έξοδα μετάβασης από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη θα καλυφθούν από τον Ε.Ο.Τ. Η 

αποστολή αποτελείται από 15 άτομα (δημοσιογράφοι του NATIONAL GEOGRAPHIC, μέλη τηλεοπτικού 

συνεργείου που θα πραγματοποιήσει λήψεις για προβολή και ο δ/ντης του Ε.Ο.Τ. Ρουμανίας) και θα επισκεφθεί τα 

Τζουμέρκα, το Ζαγόρι, τα Ιωάννινα και το Μέτσοβο (η επιλογή των περιοχών έχει γίνει από τον Ε.Ο.Τ.). Οι δαπάνες 

για το ταξίδι εξοικείωσης περιλαμβάνουν 4 διανυκτερεύσεις, γεύματα, μετακινήσεις, επισκέψεις σε μουσεία και 

διοργάνωση δραστηριοτήτων). Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 11.990,00 

€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της 

Περιφέρειας σε πρόγραμμα προβολής της Ηπείρου στο NATIONAL GEOGRAPHIC». ...».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1738/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1024/21-10-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2437/21-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην διαφήμιση του τουριστικού της προϊόντος στο περιοδικό 

«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ» με ολοσέλιδη καταχώρηση. Η διαφήμιση κρίνεται απαραίτητη για την τόνωση του 

εσωτερικού τουρισμού ενόψει της κυνηγετικής περιόδου. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη που θα 

προκύψει, συνολικού ποσού 1.240,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022», Υποέργο: «Διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ 

ΝΕΑ» έτους 2021»…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.240,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο «Διαφημιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ» έτους 2021», για την 
διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, με ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό 
«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ», η οποία κρίνεται απαραίτητη για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού ενόψει της 
κυνηγετικής περιόδου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό να 
διατίθενται τόσα χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής και διαφημιστικές καταχωρήσεις, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1740/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των Νικήτα Κεραμίδα και  
Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο για Προϊσταμένους και ελεγκτές ΚΤΕΟ σε θέματα τεχνικού 
ελέγχου οχημάτων ADR-ATP, που θα διεξαχθεί από 22 έως και 27/11/2021 και από 3 έως 
και 4/12/2021.  

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, 

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. 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, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21817/22-10-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2446/22-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη:  

1. Την  αριθμ. Αριθμ. 49462/538/18 ΦΕΚ 1172Β που αντικαθιστά την  7737/939/14-02-2013 ΦΕΚ Β 302 

απόφαση  του Υπουργείου ΥΠ.AN.AN.ΜΕ.ΔΙ με θέμα  επιμόρφωση  τεχνικών υπαλλήλων-προϊσταμένων 

Δ.Κ.Τ.Ε.Ο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων. 

2. Την αριθμ. Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1337, Τεύχος 2o, 12 Μαΐου 2016) απόφαση  του Υπουργείου 

ΥΠ.AN.AN.ΜΕ.ΔΙ με θέμα Αρχική - περιοδική επιμόρφωση - κατάρτιση και πιστοποίηση του ελεγκτικού 

προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 

(ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 

3. Το με αρ. πρωτ.166675/21800 /22-10-2019 Έγγραφο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος για διεξαγωγή σεμιναρίου 

για Προϊσταμένους και ελεγκτές ΚΤΕΟ από 22/11/2021 έως και 27/11/2021 στην Θεσσαλονίκη. και 3/12/2021 

έως 4/12/2021 

Παρακαλούμε για: 

Α) Την έγκριση ποσού 1120 € που αφορά την πληρωμή του φορέα (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος) διεξαγωγής του  

σεμιναρίου. 

Β) Την έγκριση ποσού 372 € που αφορά την πληρωμή του φορέα (ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) 

διεξαγωγής των εξετάσεων ADR 

Β) Την έγκριση ποσού 980 € που αφορά την μετακίνηση των Νικήτα Κεραμίδα  και  Στέργιου Κοκκώνη 

υπαλλήλων του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μετ/ρων & Επ/νιων στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή τους στο 

ανωτέρω επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ADR-ATP. 

Η δαπάνη είναι σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.202,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά, ανά ΕΦ και ΚΑΕ αναφέρεται κατωτέρω, για την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών 
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& Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Νικήτα Κεραμίδα  και  Στέργιου Κοκκώνη, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο για Προϊσταμένους και 
ελεγκτές ΚΤΕΟ σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων ADR-ATP, που θα διεξαχθεί από 22 έως 
και 27/11/2021 και από 3 έως και 4/12/2021, καθώς και για την πληρωμή των Φορέων α) 
διεξαγωγής του σεμιναρίου (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος) και β) διεξαγωγής των εξετάσεων ADR 
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) ως εξής:  

Ε.Φ. – ΚΑΕ 

072.0719 

Ε.Φ. – ΚΑΕ 

072.0721 

Ε.Φ. – ΚΑΕ 

072.0722 

Ε.Φ. – ΚΑΕ 

072.0881 

Έξοδα 

μετακίνησης 

Ημερήσια 

Αποζημίωση 
Διαμονή Συμμετοχή στο σεμινάριο 

260,00€ 750,00 € 700,00 € 

1.492,00 € 

(1.120,00 € για τον Φορέα ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδος και 372,00 € για τον Φορέα Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1741/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 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. (856.970,66 € 
χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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. 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: 

8. Την αριθμ. 23/1321/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) εγκρίθηκε η διενέργεια με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού 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 επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 8141/10-08-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 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. 

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, 
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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) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ως 
άνω, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10643/22-10-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2447/22-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2021), 
με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα Πρακτικά 1 & 2 της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, και εισηγείται 
την έγκρισή τους. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την 
προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών 
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, 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, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. (856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.), 
βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης, 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής, και σύμφωνα με τα οποία 

Α. Πρακτικό 1ο/19-10-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, και 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, ήτοι των οικονομικών φορέων:  

1. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ», για τις κατηγορίες Α [Καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης] 
και Β [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)] της διακήρυξης 

2. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για την κατηγορία Α [Καύσιμα (πετρέλαιο) 
θέρμανσης] της διακήρυξης 

3. «ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ», για την κατηγορία Β 
[Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)] της διακήρυξης 

4. «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ»,  για την κατηγορία Β [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)] της διακήρυξης 

5. «ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ», για την κατηγορία 
Β [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)] της διακήρυξης 

6. «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για την κατηγορία Α [Καύσιμα (πετρέλαιο) 
θέρμανσης] της διακήρυξης της διακήρυξης 
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2. «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για την κατηγορία Α [Καύσιμα (πετρέλαιο) 
θέρμανσης] της διακήρυξης της διακήρυξης 

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται 
να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων και να 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης της οικονομικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 Β. Πρακτικό 2ο/22-10-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων οικονομικών προσφορών των επτά (7) 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο του 
διαγωνισμού και έπειτα από την εξέτασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άρθρο 3.1.2 της 
διακήρυξης, τις κατέταξε ανά ομάδα, με βάση το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, και 
εισηγείται ομόφωνα: 

Α) την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο 
θέρμανσης), της ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι 
τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του 

Β) την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη, για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), της ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ με ποσοστό έκπτωσης 
6,50% (έξι κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα 
εννέα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

 Σύμφωνα με τα ως άνω Πρακτικά 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την 
προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών 
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. (856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.), βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης,   

Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, ανά ομάδα ειδών 
πετρελαιοειδών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, βάσει του Πρακτικού 1ο/21-10-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας, οι δε οικονομικές τους προσφορές, κρίθηκαν αποδεκτές και είναι οι 
πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη, βάσει του ανωτέρω Πρακτικού 2ο/22-10-2021 της 
Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:  

1. Ο οικονομικός φορέας «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τα καύσιμα θέρμανσης 
(ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης), με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι τοις εκατό) 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του και  

2. Ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ 
- πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), με ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα 
πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα εννέα τοις 
εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του,    

για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητας της για το έτος 2022, όπως αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον κατωτέρω 
πίνακα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της αριθμ. πρωτ. 134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης 
του διαγωνισμού, ως εξής: 
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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 
 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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1° ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ. 

Στα Ιωάννινα, την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με 

την με αριθμ. 23/1321/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε ανοιχτή συνεδρίαση, στο Γραφείο 232 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου επί της Πλατείας Πύρρου, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ως άνω περιγραφόμενο Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό (με συστημικό αριθμό 136290/2021) στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: 

> Μάντζιος Στέφανος, αν. προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλάδου 

Π.Ε. Πληροφορικής, ως πρόεδρος, 

> Κιτσαράς Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης 

Οικονομικού, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων και 

> Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε απαρτία, εισήχθη 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. 136290 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν 

φάκελοι από υποψηφίους προμηθευτές: στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ υπάρχει η σήμανση 7 (επτά) 

για τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτών 466.600 λίτρων 

καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης και 436.900 λίτρων καυσίμων κίνησης (50.500 λίτρα βενζίνη 

αμόλυβδη απλή και 386.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης), όπως αναλυτικά εξειδικεύονται ανά 

υπηρεσία, στο Παράρτημα Α' της σχετικής διακήρυξης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-

2022 μέχρι την 31-12-2022, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων και λοιπών Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. 

 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 

των νομικών προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της 

 

ΠΡΟΫΠ.: 856.970,66 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακολούθως, στις 10:33 π.μ., 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» και του (υπο)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» των υποβληθεισών στο σύστημα προσφορών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στo άρθρo 3 της διακήρυξης. Αντίγραφο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων 

στοιχείων των προσφορών μεταφορτώθηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που διατέθηκε στην 

Επιτροπή για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Κατά την ανωτέρω διαδικασία διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν την 

τεχνική και οικονομική προσφορά τους, είναι οι παρακάτω: 

1. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3. ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

4. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ 

5. ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ 

6. ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

7. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η Επιτροπή παρέλαβε τους αντίστοιχους φυσικούς φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις 

συμμετοχής των επτά (7) προσφορών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της 

Δ/νσης Οικονομικού έως τις 18-10-2021 και ώρα 10:30, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της 

διακήρυξης, συγκεκριμένα: 

 

 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των πρωτότυπων εγγυήσεων 

συμμετοχής και των επτά (7) ανωτέρω προσφορών που παρέλαβε (βάσει του άρθρου 2.2.2 

της διακήρυξης), προχώρησε στην αρίθμηση των υποβληθέντων φυσικών φακέλων και στην 

αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους επτά φακέλους που αποσφράγισε, η Επιτροπή 

μονόγραψε τις περιεχόμενες εγγυητικές επιστολές και ο πρόεδρος ανέλαβε την έγγραφη 

επικοινωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά ιδρύματα για διαπίστωση της γνησιότητάς τους. 

Αφού ολοκλήρωσε την παραπάνω διαδικασία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των 

υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων κάθε μιας από τις υποβληθείσες προσφορές και αφού 

διαπίστωσε την πληρότητά τους, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης εν αναμονή των 

απαντήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Οι φυσικοί φάκελοι εγγυήσεων συμμετοχής ασφαλίστηκαν από την Επιτροπή σε κατάλληλο 
χώρο της υπηρεσίας προς φύλαξη. 

Στα Ιωάννινα, την 21η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ., η 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΕΙΣΕΡΧ. 

1  ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ 15-10-2021 161250/10665 

2  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 15-10-2021 161518/10672 

3  ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

15-10-2021 161502/10670 

4  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ 15-10-2021 160909/10643 

5  ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ 

18-10-2021 162105/10697 

6  ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 18-10-2021 162095/10696 

7  ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15-10-2021 161641/10673 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=614807&tradingPartnerId=500367&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=-zbZHYQzzm_ez3YILAExXg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6



-76- 

 

Επιτροπή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του προέδρου, συνήλθε εκ νέου σε κλειστή 
συνεδρίαση στο γραφείο 229 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 
1, με αντικείμενο την συνέχιση της εξέτασης των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 
Ο πρόεδρος, αρχικά γνωστοποίησε στα μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω έγγραφα, με 

τα οποία βεβαιώνονται οι γνησιότητες των εγγυητικών συμμετοχής όλων των 
διαγωνιζόμενων: 

- το από 18.10.2021 έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

[Κεντρικό κατάστημα Ιωαννίνων] 

- το από 19.10.2021 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [κατάστημα 

Ιωαννίνων (26100)] 

- το από 19.10.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [ΔΟΥ Ιωαννίνων] 

- τα από 19.10.2021 δύο (2) έγγραφα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [κατάστημα Ιωαννίνων 

(1301)] 

- το από 20.10.2021 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [κατάστημα Ιωαννίνων 

(1601)] 

- το από 20.10.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ [ΔΟΥ Ηγουμενίτσας] 

από τα οποία η Επιτροπή διαπίστωσε πως οι εγγυητικές συμμετοχής και των επτά (7) 

διαγωνιζόμενων είναι γνήσιες. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο 

είχαν μεταφορτωθεί τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα στοιχεία των προσφορών, προχώρησε στον 

έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης και 

το άρθρο 16 «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών και Αιτήσεων 

Συμμετοχής» της με αρ. 64233 (Φ.Ε.Κ. 2453/Β'/09-06-2021) Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ώστε να διαπιστωθεί η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων και των 

κριτηρίων που θέτει η διακήρυξη. 

Από τον έλεγχο προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις, για κάθε διαγωνιζόμενο: 

1. Η ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία 

καυσίμων (Α) [Καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης] και για την κατηγορία καυσίμων (Β) 

[Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)]. Τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

2. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία 

καυσίμων (Α) [Καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης]. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης.  

3. Η ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ κατέθεσε 

προσφορά για την κατηγορία καυσίμων (Β) [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης 

και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)]. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
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4. Η ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε. κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία 

καυσίμων (Β) [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)]. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν 

πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

5. Η ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ 

κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία καυσίμων (Β) [Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο 

κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη (απλή)]. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

6. Η ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία 

καυσίμων (Α) [Καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης]. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης. 

7. Ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία 

καυσίμων (Α) [Καύσιμα (πετρέλαιο) θέρμανσης]. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποτελέσματα του ελέγχου των (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών, η Επιτροπή ομόφωνα 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 

οι προσφορές των: 
 

1)  ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ 

2)  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 
3)  ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

4)  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ 

 
5)  ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ 

 6)  ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 
7)  ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

δηλαδή την εξέταση από την Επιτροπή των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και την 

αντίστοιχη κατάταξη των υποβληθεισών στο σύστημα προσφορών, η οποία ορίστηκε για την 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 08:30.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε εις διπλούν από 

την Επιτροπή. 

                                           Ιωάννινα,     21/10/2021 
Η Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη 

 

Μάντζιος Στέφανος   Κιτσαράς Γεώργιος         Τενόπουλος Θεοφάνης 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ. 

 

 Στα Ιωάννινα, την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ., συνήλθε 

η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με 

την με αριθμ. 23/1321/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε ανοιχτή συνεδρίαση, στο Γραφείο 229 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου επί της Πλατείας Πύρρου, προκειμένου να αξιολογήσει τους ηλεκτρονικούς 

(υπο)φακέλους οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

συστημικό αριθμό 136290/2021, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

(σύμφωνα με τη διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-2021, άρθρο 3.1.2). 

 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: 

 Μάντζιος Στέφανος, αν. προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλάδου 

Π.Ε. Πληροφορικής, ως πρόεδρος, 

 Κιτσαράς Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης 

Οικονομικού, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων και 

 Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

 

 Σύμφωνα με το από 21/10/2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης Προσφορών, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές και των επτά (7) 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δηλαδή των: 

 

1) ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ 

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3) ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

4) ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ 

5) ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ 

6) ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

7) ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η Επιτροπή, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο είχαν 

μεταφορτωθεί τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα στοιχεία των προσφορών, προχώρησε στην εξέταση 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 

των νομικών προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της 

 

ΠΡΟΫΠ.: 856.970,66 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=614807&tradingPartnerId=500367&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=-zbZHYQzzm_ez3YILAExXg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
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των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

διακήρυξης, κατατάσσοντας τις προσφορές των διαγωνιζόμενων ανά ομάδα, με κριτήριο το 

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), ως εξής: 

 

Α) Για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

διαμορφούμενης λιανικής τιμής του είδους): 

1) Η ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι 

τοις εκατό).  

2) Η ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,1% (έξι κόμμα ένα 

τοις εκατό).  

3) Η ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 5,0% (πέντε τοις 

εκατό).  

4) Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 2,0% (δύο τοις 

εκατό).  

Β) Για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β’ - ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

διαμορφούμενης λιανικής τιμής των ειδών - συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 

συστήματος): 

1) Η ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα πενήντα 

τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) για 

τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή). Συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς συστήματος 

409.764,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

2) Η ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,10% (έξι κόμμα δέκα 

τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 4,10% (τέσσερα κόμμα δέκα τοις εκατό) για τη 

βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή). Συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς συστήματος 

411.259,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 

3) Η ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ με 

ποσοστό έκπτωσης 4,50% (τέσσερα κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 

3,00% (τρία τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή). Συνολικό ποσό οικονομικής 

προσφοράς συστήματος Συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς συστήματος 417.997,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 

4) Η ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ με ποσοστό 

έκπτωσης 3,90% (τρία κόμμα ενενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,10% (τρία 

κόμμα δέκα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή). Συνολικό ποσό οικονομικής 

προσφοράς συστήματος 420.264,90 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 Η ανωτέρω κατάταξη όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β’), προκύπτει σαφώς 

από τη Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 134399/9340/03-09-2021, άρθρο 2.4.4, «Περιεχόμενα Φακέλου 

Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών», όπου 

αναφέρεται: «Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ενόψει των διαφορετικών ποσοτήτων 

και των διαφορετικών τιμών για κάθε είδος, η χαμηλότερη τιμή θα προσδιορισθεί συνολικά και 

για τα δύο είδη και το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού των καυσίμων κίνησης.» 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56536&tradingPartnerId=74018&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=J6yDYu5tx-51c_-YYJZzbg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=700788&tradingPartnerId=548908&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=QGznRQckwOPxM_e6xY_41g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=614807&tradingPartnerId=500367&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=-zbZHYQzzm_ez3YILAExXg..
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 Με βάση την ανωτέρω κατάταξη των προσφορών, η Επιτροπή συνεκτιμώντας: 

1) Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εξασφάλισε συνθήκες διαφάνειας 

και πραγματικού ανταγωνισμού, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις και προϋποθέσεις δημοσιότητας 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση προμηθευτών, να αναπτυχθούν 

συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και διαφάνειας της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστούν 

τα συμφέροντα της Περιφέρειας Ηπείρου (Ν.Π.Δ.Δ.) - Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 

των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε περίληψη 

της διακήρυξης σε τρεις τοπικές εφημερίδες, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο 

διαδίκτυο (www.php.gov.gr), αναρτήθηκε η Ανακοίνωση (Περίληψη Διακήρυξης) και η 

Διακήρυξη του διαγωνισμού στον Κεντρικό Διαδικτυακό Τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(τήρηση των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄-13/07/2010) περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), 

καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2) Ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωμένοι με τρόπο που να μην περιορίζει τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισμού, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 

Α) την ανακήρυξη ως προσωρινό ανάδοχο για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - 

πετρέλαιο θέρμανσης), τη ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 6,6% 

(έξι κόμμα έξι τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Β) την ανακήρυξη ως προσωρινό ανάδοχο για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο 

κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), τη ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ με ποσοστό 

έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία 

κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του 

και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

 

 Στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ακολουθεί το στάδιο της υποβολής των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά ώστε να 

προβεί στην αποσφράγιση και τον έλεγχό τους, σε ημερομηνία και ώρα πoυ θα αποφασισθεί μετά 

από συνεννόηση των μελών της. 

 

 Μην υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

 Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε εις διπλούν από 

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Ιωάννινα, 22/10/2021 

Η Επιτροπή 

       Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη 

 

Μάντζιος Στέφανος   Κιτσαράς Γεώργιος         Τενόπουλος Θεοφάνης 

  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212770&tradingPartnerId=212451&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2111750792&oapc=13&oas=fQw6pzqiE06rjfIIT4J8og..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1745/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού τάφρων, άρση καταπτώσεων και διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή 
οδό Δροσοχωρίου – Γέφυρας Κράψης του δικτύου της ΠΕ Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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. 16533/22-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2467/25-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ. 165010//13142 από   20-10-2021 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού τάφρων, άρση καταπτώσεων και διευθέτηση 

ομβρίων στην επαρχιακή οδό Δροσοχωρίου –Γέφυρας Κράψης του δικτύου της ΠΕ Ιωαννίνων   (παροχή 

υπηρεσιών)».  

7. Την από 22-10-2021 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  

αποκατάσταση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δροσοχωρίου –Γέφυρας Κράψης, αλλά και σε χωμάτινο 

δίκτυο της περιοχής,. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες, καθαρισμού τάφρων, διευθέτησης των ομβρίων, 

διαμόρφωσης πρανών, επούλωσης καθιζήσεων και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της  χωμάτινης 

οδοποιίας της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες  καθαρισμού τάφρων, 

άρση καταπτώσεων και διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή οδό Δροσοχωρίου –Γέφυρας Κράψης του δικτύου 

της ΠΕ Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού τάφρων, άρση καταπτώσεων και 
διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή οδό Δροσοχωρίου – Γέφυρας Κράψης του δικτύου της ΠΕ 
Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-10-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 
επαρχιακή οδό Δροσοχωρίου – Γέφυρας Κράψης, αλλά και σε χωμάτινο δίκτυο της περιοχής και 
συγκεκριμένα  καθαρισμός τάφρων, διευθέτηση των ομβρίων, διαμόρφωση πρανών, επούλωση 
καθιζήσεων και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της  χωμάτινης οδοποιίας της περιοχής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1746/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-09-2021 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. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και 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 αριθμ. 23/1311/11-08-2021 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 «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 επισυνάφθηκαν στην 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. 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 
071.9779.01.034.01 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 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. 27/1578/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2021 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. 183027 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, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ο οποίος 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ και 89.632,33 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2991/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2469/25-10-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
25-10-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση 
της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση 
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ και 89.632,33 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 25-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2021 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. 183027, 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, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 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 στον Οικονομικό Φορέα «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ο οποίος προσέφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ και 89.632,33 € 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 27-09-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 183027, 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, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021,  

στον Οικονομικό Φορέα «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
πενήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (55,18 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 62.850,47 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 72.284,14 € χωρίς ΦΠΑ 
και 89.632,33 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 27-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/1578/29-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 25-10-2021 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 «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 
89.632,33 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.034.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 924 και 
αρ. πρωτ. 965/18-03-2021 (ΑΔΑ:Ω89Ζ7Λ9-ΟΑΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 928 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του 

έργου: «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 25.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

1200 πμ οι: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 23/1311/11.08.2021 

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. 27/1578/29.09.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

με την οποία εγκρίθηκε το από 27.09.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 

2021» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία προσέφερε 

μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και δεκαοχτώ επί τοις εκατό (55,18 %) και 

προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 72.284,14 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 89.632,33 €. 

2. Το αρ. πρωτ. 2851/06.10.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 27/1578/29.09.2021 

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. 2942/18.10.2021 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΦΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

5. Την από 25.10.2021 αίτηση του «ΦΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» (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 

«ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», η οποία  προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε και 

δεκαοχτώ επί τοις εκατό (55,18 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 72.284,14 € και 

συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 89.632,33 €. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 02.07.2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

  

 Άρτα, 25.10.2021 

 Η Επιτροπή 

  

 1. Ιωάννα Ζαρκάδα 

   

 2. Ιωάννης Τσιρώνης 

   

 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1747/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση 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.  

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4125/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2466/25-10-2021 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 ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη επισκευής και συντήρησης (εργασία) του φωτοτυπικού 

μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.     
60,00 € 0869 

2 

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή-

συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Άρτας.    

250,00 € 1329 

3 

Δαπάνη προμήθειας  εξοπλισμού  το οποίο  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 

με το σύζευξις (ARKOON NETWORK SECURITY fast 360 small series),  

και είναι απολύτως απαραίτητο για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας, 

διπλωμάτων, πρωτοκόλλων κ.λ.π., για τις ανάγκες  της Δ/νσης  Μεταφορών 

και Επικοινωνιών  της Π.Ε. Άρτας.    

1.500,00 € 1729 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1748/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων 
& μηχανημάτων 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).  
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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, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4125/25-10-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2466/25-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «… Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 

συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της ΠΕ Άρτας, συνολικού ποσού  επτά χιλιάδων  τετρακοσίων 

χιλιάδων  πενήντα ευρώ (7.450,00€)  ήτοι:  ποσό 5.420,00€  για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων 

του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1321  και ποσό 2.030,00€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης  σε βάρος των πιστώσεων 

του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ  0861  του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, κατόπιν αιτήματος της 

επιτροπής επισκευής, συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων,  λιπαντικών κλπ  των οχημάτων & 

μηχ/των της Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 7.450,00 € με ΦΠΑ, οι 
οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για τη συντήρηση - επισκευή 
των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας κατόπιν αιτήματος της επιτροπής επισκευής, 
συντήρησης, παραλαβής ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών κλπ των οχημάτων & 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021 (ποσό 
5.420,00 € για αγορά ανταλλακτικών σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 1321 και 
ποσό 2.030,00 € για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072 & ΚΑΕ 0861) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών/προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, ως εξής: 

α/α 
Αριθ. 

Κυκλ. 
Είδος Εργασίες - Ανταλλακτικά 

Εκτιμώμενη δαπάνη 

συμπερ. ΦΠΑ (€)  

υλικά εργασίες 

1 

ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Αλλαγή φανός όγκου, κρύσταλλα πίσω 

φώτων, ρελέ ανυψώσεως μαχαιριού, 

επισκευή πρίζα μαχαιριού, πέρασμα 

καλωδίων προβολείς  

80,00 200,00 

2 

ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 

Αλλαγή λάμας & τουμπάρισμα, ρέγουλα 

ταινία αλατιέρας, κόλλημα βάση & 

κατασκευή ρεγουλατόρων  

500,00 250,00 

3 
ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 

Αλλαγή βαλβίδα Ad Blue & στεγανά 

ηλιοροφής  
550,00 250,00 
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4 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Επισκευή αλατιέρας  3.800,00 900,00 

5 
ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 

Επισκευή  ελατηρίων & κόλλημα 

μαχαιριού 
--- 150,00 

6 ΚΗΙ 7985 Επιβατικό  Service 300.00 100.00 

7 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό  Αλλαγή  αισθητήρα φρένων  60,00 30,00 

8 KHΙ 8036 Ημιφορτηγό  Αλλαγή τακάκια, φούσκα ημιαξονίου  70.00 50.00 

9 
ΚΗΥ 9114 Επιβατικό  

Επισκευή μίζας, αλλαγή σωληνάκι 

πετρελαίου 
60,00 50,00 

10 ΚΥ 9086 Φορτηγό Τοποθέτηση λασπωτήρα  --- 50,00 

Σύνολα: 5.420,00 2.030,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1750/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Διεξαγωγή της προφορικής διαπραγμάτευσης για την διαμόρφωση του μηνιαίου 
μισθώματος για τη μίσθωση ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Τις αριθμ. 5/116/05-02-2013, 41/2824/21-12-2018, 7/409/20-02-2019 και 30/2021/19-11-
2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 26/1490/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η επέκταση της μίσθωσης ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Άρτα επί της 
Περιφερειακής Οδού, συνιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα του Δημητρίου και Παρασκευής Ξέρα 
του Φωτίου, συνολικής επιφάνειας πενήντα πέντε περίπου τετραγωνικών μέτρων (55 m2) 
στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, το οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες 
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 
παρ.2  περ. β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025, κατόπιν σύνταξης έκθεσης καταλληλότητας του 
ακινήτου από την Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 και η διενέργεια προφορικής 
διαπραγμάτευσης για την διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4257/25-10-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2465/25-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: « Σας διαβιβάζουμε την από 21 Οκτωβρίου 

2021  έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, σχετικά με την αξιολόγηση αίτησης  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της αριθμ. οικ.4051/11-10-2021 Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών για 

την επέκτασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Άρτας έως 05-02-2025 και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. Το παρόν κοινοποιείται 

και στους προσφέροντες για ενημέρωσή τους». 

Στην επισυναπτόμενη στην ανωτέρω εισήγηση, από 21-10-2021 έκθεση της Επιτροπής 
Καταλληλότητας ακινήτων, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Π.Δ. 242/1996 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Η 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

Στην Άρτα σήμερα  21 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κεντρικό κτίριο 
της Π.Ε. Άρτας επί της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως-2ος όροφος συνεδρίασε η επιτροπή του άρθρου 

13 του ΠΔ 242/1996 για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας αποτελούμενη από τους : 
             1. Δημήτριο Βαρέλη του Θεοδώρου, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως πρόεδρο   
             2. Ιωάννη Κατέρη του Παντελή, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως μέλος 
             3. Χρήστο Παπαβασιλείου του Αποστόλου, πολιτικό μηχανικό υπάλληλο της  
                 Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας, ως μέλος 
         
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο καταλληλότητας του προσφερομένου 

ακινήτου για την επέκταση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025. 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την αριθμ. οικ. 4051/11-10-2021 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών της Π.Ε. Άρτας προς 
τους κ.κ. Ξέρα Αθανάσιο και Ξέρα Παρασκευή,  

2. το αριθμ. 4114/14-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας με το 
οποίο της διαβιβάστηκε η από 13-10-2021 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών του κ. Ξέρα Αθανάσιου, 
και 
3. Την αριθμ. 26/1490/17-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου που 
εγκρίνει την επέκταση της μίσθωσης του ακινήτου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Άρτας χωρίς την διενέργεια δημοπρασίας, 
προέβη στον λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πρόσκληση. 
  
Κατά την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο προσφερόμενο ακίνητο επί της Περιφερειακής 
οδού, διαπιστώθηκε ότι πληροί τους όρους και προδιαγραφές που θέτει η σχετική πρόσκληση, με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Θα πρέπει η είσοδος του κτιρίου να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για πρόσβαση σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες σύμφωνα με την (β) προϋπόθεση της σχετικής πρόσκλησης. 

β) Θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και χωρισμένο, να βαφούν οι τοίχοι του εσωτερικού 
χώρου και να επιδιορθωθούν οι φθορές του δαπέδου σύμφωνα με την (γ) προϋπόθεση της σχετικής 
πρόσκλησης. 
γ) Να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας των μέσων σκίασης, της θέρμανσης – ψύξης με 
εγκατεστημένα μηχανήματα κλιματισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των παροχών σε 
όλα τα γραφεία σύμφωνα με την (δ) προϋπόθεση της σχετικής πρόσκλησης. 

δ) Να εγκατασταθεί η δομημένη καλωδίωση σύμφωνα με την (ε) προϋπόθεση της σχετικής πρόσκλησης. 
ε) Να γίνει αλλαγής χρήσης του ακινήτου  
στ) Να προσκομιστεί Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατηγορία Γ΄, Πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας και Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. 
 
Συμπερασματικά, το ανωτέρω ακίνητο κρίνεται κατάλληλο εφ’ όσον πραγματοποιηθούν τα παραπάνω 
εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος που τίθεται στην σχετική πρόσκληση. 

  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

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

9. Στον διαγωνισμό κλήθηκαν να μετάσχουν, βάσει της αριθμ. πρωτ. 4257/25-10-2021 
πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, οι κ.κ. Αθανάσιος Ξέρας του Δημητρίου και Παρασκευή Ξέρα του Φωτίου, 
συνιδιοκτήτες του ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Άρτα επί της Περιφερειακής Οδού, 
συνολικής επιφάνειας πενήντα πέντε περίπου τετραγωνικών μέτρων (55 m2) στο ισόγειο του 
ίδιου κτιρίου συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, το οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και το οποίο κρίθηκε κατάλληλο με το σχετικό από 
21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας. 

Στην Επιτροπή προσήλθε, ο κ. Αθανάσιος Ξέρας του Δημητρίου, για λογαριασμό του και ως 
πληρεξούσιος της συνιδιοκτήτριας Παρασκευής Ξέρα του Φωτίου, βάσει της από 25-10-
2021 εξουσιοδότησης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ 321 του 
Δήμου Αρταίων, την οποία κατέθεσε στη Γραμματεία της Επιτροπής και επισυνάπτεται στο 
φάκελο του θέματος (συνημμένο με αρ. πρωτ. εισ. 2465/25-10-2021 στον φάκελο 2020 
εισηγήσεων Ο.Ε.). 
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Ο κ. Αθανάσιος Ξέρας, κατέθεσε και επισυνάπτεται στο φάκελο του θέματος, έγγραφη 
οικονομική προσφορά, για το ανωτέρω προσφερόμενο ακίνητο, με ποσό € 700,00 μηνιαίο 
μίσθωμα.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα, 
ποσού € 882,00 για το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 245,51 τ.μ. το οποίο στεγάζει τις 
υπηρεσίες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, ζήτησε από τον κ. Αθανάσιο 
Ξέρα να μειώσει την προσφορά του και αντιπρότεινε μηνιαίο μίσθωμα € 500,00.  

Μετά τη συζήτηση και διαπραγμάτευση που ακολούθησε, ο κ. Αθανάσιος Ξέρας, επέμεινε 
σε μηνιαίο μίσθωμα τουλάχιστον € 550,00 με δεδομένη και την υποχρέωση των 
συνιδιοκτητών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, όπως 
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συζήτησε το θέμα και με τα μέλη της Επιτροπής, 
και έκριναν ότι η προσφορά των € 550,00 για μηνιαίο μίσθωμα δεν είναι συμφέρουσα, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονομική Επιτροπή, της προφορικής διαπραγμάτευσης για 
την διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος για την επέκταση της μίσθωσης ακινήτου το οποίο 
βρίσκεται στην Άρτα επί της Περιφερειακής Οδού, συνιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα του 
Δημητρίου και Παρασκευής Ξέρα του Φωτίου, συνολικής επιφάνειας πενήντα πέντε περίπου 
τετραγωνικών μέτρων (55 m2) στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, το 
οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 16 παρ.2  περ. β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025,  

η οποία δεν τελεσφόρησε, δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά των συνιδιοκτητών, για 
μηνιαίο μίσθωμα € 550,00 δεν κρίθηκε συμφέρουσα,  

Δεν εγκρίνεται η επέκταση της μίσθωσης του ως άνω ακινήτου προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1751/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερών πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού  
Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι (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. 15154/11-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2411/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της περιοχής Τέροβου  και Κουκλεσίου, και μετά από αυτοψία 

υπαλλήλου της υπηρεσίας  διαπιστώθηκε  ότι , η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται  εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου και  

συγκεκριμένα στην περιοχή από το Τέροβο έως το Κουκλέσι τα οποία λόγω της ασθένειας είναι ξερά και για 

να προλάβουμε  την πτώση αυτών στο ποτάμι χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων 

πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού ώστε να προλάβουμε τυχόν πλημμύρες και καταστροφές, σε μονάδες 

ψαριών σε καλλιέργειες σε αποθήκες κλπ.  

2. Την  με  αριθμ. : 150226/12263/30-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων  του Έργου: « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Εργασίες κοπή και 

απομάκρυνσης ξερών πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού  Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Εργασίες κοπή και απομάκρυνσης 

ξερών πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού  Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι  (παροχή υπηρεσιών)» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξερών 
πλατάνων εκατέρωθεν του ποταμού  Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση των ξερών δέντρων πλατάνων, τα 
οποία έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, εκατέρωθεν του ποταμού 
Λούρου και  συγκεκριμένα στην περιοχή από το Τέροβο έως το Κουκλέσι, για την πρόληψη πτώσης αυτών 
στο ποτάμι, καθώς επίσης και για  την πρόληψη τυχόν πλημμυρών και καταστροφών σε μονάδες ψαριών, 
σε καλλιέργειες, σε αποθήκες κ.λ.π. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1752/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους επί  της Ε.Ο. Ιωαννίνων-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.  

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. 15152/11-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2412/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. πρωτ. 115801/10960/31-08-2021 αίτηση των  κατοίκων της περιοχής που αναφέρονται στην 

άμεση κοπή των ξερών πλατάνων διότι κόβονται συχνά τα ξερά κλωνάρια  και πέφτουν στο δρόμο αλλά και 

μπροστά στα σπίτια τους και  το γεγονός ότι, η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις έχει προσβληθεί μεγάλος αριθμός πλατάνων και φέτος  που βρίσκονται εκατέρωθεν της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων-Άρτας. Επειδή τα δένδρα αυτά είναι μεγάλα και ξηρά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση  από 

τον δρόμο, ενέχει μεγάλο κίνδυνο με  έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουμε την πτώση αυτών στον εθνικό 

δρόμο με αποτέλεσμα  να έχουμε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Προς αποφυγή αυτών 

των φαινομένων χρειάζεται άμεσα η ανάγκη κοπής, απομάκρυνσης και καύσης των δέντρων πλατάνων 

εκατέρωθεν της Εθνικής οδού.   

2. Την  με  αριθμ. : 150229/12264/30-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)».  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.) με υποέργο: «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του 

μεταχρωματικού έλκους επί  της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (παροχή υπηρεσιών)»  ή και απομάκρυνση ξερών 

πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί  της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας 

(παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000000 προϋπολογισμού 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 
2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών 
πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, απομάκρυνση και καύση 
των μεγάλων και ξερών δέντρων πλατάνων, τα οποία έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους και βρίσκονται εκατέρωθεν της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας, για την πρόληψη, 
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, πτώσης αυτών στον εθνικό δρόμο και την αποφυγή διαφόρων 
προβλημάτων στην κυκλοφορία 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1753/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

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).  

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 του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 20345/20-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2431/20-10-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: «… 5-Τις 

αριθμ.4/175/10-2-2016 , 25/1379/8-9-2016 και 27/1334/1-9-2017  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για 

την παράταση συμβάσεων. 6-Τις αριθμ 35/1731/30-10-2017 , 42/2056/13-12-2017 και 4/200/1-2-2018 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση δρομολογίων 2017-2018. 7-Τις αριθμ. 

8/391/2-3-2018 , 14/724/16-4-2018,11/583/23-3-2018 ,20/1101/1-6-2018 , 33/2022/3-10-2018 και 35/2223/23-

10-2018,27/2193/29-8-2019,29/2368/3-10-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 8-Τις αριθμ   

32/2564/20-10-2019 ,35/2803/2-12-2019 ,36/2907/12-12-2019, 37/2965/23-12-2019, 2/139/20-1-2020, 

7/423/13-3-2020, 26/1814/16-10-2020, 31/2121/1-12-20 και 4/251/10-2-2021 αποφάσεις με τα νέα και 

τροποποιημένα δρομολόγια μετά τον διαγωνισμό. 9-Το γεγονός ότι έχει προκύψει ανάγκη για τροποποίηση  

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2020-2021 …», εισηγείται την τροποποίηση 
των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την σχετική (ανωτέρω υπό στ.5), 
εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που έχουν 
κατακυρωθεί και τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση 
Πίνακα, ως εξής: 

1. Το δρομολόγιο 5.45 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Σαγιάδα – Ράγιο – Κεστρίνη – Ηγουμενίτσα αλλάζει και γίνεται Σαγιάδα –Σμέρτο – 
Ηγουμενίτσα με τον ίδιο  μεταφορέα Παπαδημητρίου Ιωάννη (ΤΑΧΙ) από την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς και τιμή 26,44 €. 

2. Το δρομολόγιο 5.21 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Σύβοτα – Πλαταριά – Φασκομηλιά – Λαδοχώρι - Ν. Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο- Λύκειο) 
αλλάζει και γίνεται Πέρδικα – Σύβοτα – Πλαταριά – Φασκομηλιά – Ν. Σελεύκεια (Ειδικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο) με τον ίδιο μεταφορέα Γόγολο Σπυρίδων (ΤΑΧΙ) από την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς  και τιμή 70,24 €.   
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3. Το δρομολόγιο 5.62 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Βρυσοπούλα – Νεράιδα  αλλάζει και γίνεται Καλλιθέα – Βρυσοπούλα – Νεράιδα με τον ίδιο 
μεταφορέα Τύλη Χρήστο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τιμή 26,96 €. 

4. Το δρομολόγιο 5.85 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Κρυσταλλοπηγή – Παραμυθιά θα επαναλειτουργήσει με τον ίδιο μεταφορέα Μόκα Πέτρο 
(ΤΑΧΙ) από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ίδια τιμή (21,37 €). 

5. Το δρομολόγιο 5.3 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Νεράιδα – Πλακωτή (Δημοτικό Νεράιδας) θα επαναλειτουργήσει με τον ίδιο μεταφορέα 
Αηδόνη Χρήστο (ΤΑΧΙ) από την έναρξη της σχολικής χρονιάς  και την ίδια τιμή (15,99 €). 

6. Το δρομολόγιο 5.23  της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Άνω Ρίζιανη – Νεράιδα αλλάζει και γίνεται Κορύτιανη - Άγιος Αρσένιος – Κυπάρισσος – 
Νεράιδα (Νηπιαγωγείο)  με τον ίδιο μεταφορέα  Ζύλη Χρήστο από την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς  (ΤΑΧΙ) και τιμή 35,71 €. 

7. Το δρομολόγιο 5.82 της αριθμ. 7/423/13-03-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Διαστ. Αργυροτόπου – Πλαταριά – Ηγουμενίτσα – Νέα Σελεύκεια – Εθν. Αντίσταση (Ειδ. 
Νηπιαγωγείο) αλλάζει και γίνεται Διαστ. Αργυροτόπου – Πλαταριά – Ν. Σελεύκεια - Εθν. 
Αντίσταση (Ζέρβα) αλλάζει και γίνεται Διαστ. Αργυροτόπου – Ηγουμενίτσα- Γραικοχώρι - 
Σαρακίνα ( Αγίας Τριάδος 40) – Νέα Σελεύκεια με τους ίδιους  μεταφορείς Γιόγιακα 
Κωνσταντίνο και Ζύλη Ηλία (ΤΑΧΙ) από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τιμή 45,52 €. 

8. Το δρομολόγιο 5.88 της αριθμ. 26/1814/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Μεσοβούνι - Γκρίκα αλλάζει και γίνεται Μεσοβούνι – Γκρίκα – Παραμυθιά  (Νηπιαγωγείο) 
με  τον ίδιο μεταφορέα Τσε Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) από τις 13/10/2021 και τιμή 35,71€. 

9. Το δρομολόγιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ.144993/17530 Νέα 
Σελεύκεια - Ηγουμενίτσα – Λαδοχώρι - Μαζαρακιά αλλάζει και γίνεται Νέα Σελεύκεια –
Ηγουμενίτσα – Γραικοχώρι – Λαδοχώρι - Μαζαρακιά με τον ίδιο μεταφορέα Μπούτας Γ. & 
Ν. ΟΕ με mini-bus και τιμή 71,55 €. 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021 (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 
0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με τις με αριθμ. 80/11-01-2021 και 112/11-01-2021 
αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1755/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20289/20-
10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2430/20-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 
2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των 
αναφερομένων στον συνημμένο πίνακα δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΕΦ και ΚΑΕ 
πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τις 
λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2021, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ποσό με 

(ΦΠΑ) 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 Προμήθεια βιβλίων/μπλοκ   

Προμήθεια  εβδομήντα  (70) βιβλίων/μπλοκ 

διατακτικών των πενήντα διπλών φύλλων για 

τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών 

Κυκλοφορίας της Δ/νσης  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  της ΠΕΘ 

262,00 € 1699.01 

2 Προμήθεια σφραγίδων     

Προμήθεια τριών  (3) σφραγίδων   για τις 

ανάγκες   της υπηρεσίας ΚΕΔΑΣΥ νομού 

Θεσπρωτίας. 

82,00 € 1699.01 

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
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α/α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) 

2022 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

 1. Γραφική Ύλη -Χαρτικά 

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτικών, για την 

κάλυψη των  αναγκών των υπηρεσιών της 

ΠΕΘ καθώς και  των  υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας για το 

έτος  2022. 

14.000,00 € 1111.01 

2. 

Πλύσιμο οχημάτων και 

πλύσιμο - γρασάρισμα 

μηχανημάτων έργου  

Ετήσιο πλύσιμο των οχημάτων, καθώς επίσης 

και πλύσιμο - γρασάρισμα των μηχανημάτων 

έργου, της ΠΕΘ για το έτος 2022. 

7.000,00 € 0869.01 

3. Συντήρηση ανελκυστήρα 

Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα που 

βρίσκεται στους χώρους που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της ΠΕΘ  για το έτος 2022. 

1.000,00 € 0851.01 

4. Ταχυμεταφορές  

Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΘ, καθώς και 

των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Θεσπρωτίας για το έτος 2022. 

10.000,00 € 0829.01 

 5. 

Εργασίες συντήρησης, 

αναβάθμισης, και 

πιστοποίησης  

συστημάτων ΚΤΕΟ 

Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής επάρκειας 

λογισμικού ειδικών προγραμμάτων και 

συντήρησης μηχανημάτων του ΚΤΕΟ 

Θεσπρωτίας για το έτος 2022. 

12.000,00 € 0899.01 

6. 

Αναλώσιμα υλικά, 

ανταλλακτικά για  

ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας 

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και 

ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών 

του ΚΤΕΟ της ΠΕ Θεσπρωτίας για το έτος 

2022. 

2.000,00 € 0899.01 

7. Είδη καθαριότητας 

Ετήσια προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας 

εντός και εκτός του Διοικητηρίου για το έτος 

2022. 

8.000,00 € 1231.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1756/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση διενέργειας 2ης διαπραγμάτευσης για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 
34.982,77 € 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 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 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 4821/2021 
(ΦΕΚ 134 Α/31-07-2021). 

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, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20178/25-10-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2462/25-10-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Λαμβάνοντας υπόψη  : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι 

Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’ . 

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/ Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 « Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα », οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονομική 

Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών……καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους 

υπαλλήλους». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014  του και άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

8. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την αριθ. εγκυκλίου 

2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων 

σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

9. Το άρθρο 108 του ν.4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». 

11. Την αριθ. 50025/26.9.2018 (ΦΕΚ 4217/ Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Παιδείας – 

Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Μεταφορά μαθητών 

δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

12. Το γεγονός ότι ….δ) δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση 

13. Τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν.4281/2021  «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022». 

14. Την άμεση ανάγκη να αναδειχθούν μειοδότες για τα νέα δρομολόγια, που προέκυψαν μετά την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς 

15. Τα σχετικά έγγραφα του τμήματος Διά Βίου μάθησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, υπηρεσία η οποία  

προγραμματίζει και καταρτίζει τα εν λόγω δρομολόγια. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 

 Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πολυετούς πίστωσης για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια της 

ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021 -22 (από την ανάθεση έως 30-06-

2022) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.982,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των 
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πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Θεσπρωτίας. Τα επιμέρους ποσά ανά έτος, 

αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

 Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με προσφυγή σε διαπραγμάτευση,  των νέων δρομολογίων που προέκυψαν 

μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22, στα πλαίσια της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας  

Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας και 

 Τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών από την ορισθείσα Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 2/108/20-01-2021 

απόφαση.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της 2ης διαπραγμάτευσης, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021 - 2022 (από την 
ανάθεση έως 30-06-2022) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.982,77 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή σε διαπραγμάτευση, με εφαρμογή της διαδικασίας 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών για τα νέα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021 - 2022 (από την ανάθεση έως 30-06-2022) 
όπως αυτά προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης € 34.982,77 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

και εγκρίνει τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
(ανωτέρω υπό στ. 7) αρ. πρωτ. 20178/25-10-2021 εισήγηση της υπηρεσίας, για τα νέα δρομολόγια, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2021 - 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο 
στην παρούσα απόφαση, Πίνακα.  

 Σημειώνεται ότι η διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω Διαπραγμάτευσης θα γίνει από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 2/108/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Α/Α Ε.Φ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 2021  ΔΑΠΑΝΗ 2022 

1 191 0821 
Μεταφορά μαθητών Α/θμιας 

Εκπαίδευσης  ΠΕ Θεσπρωτίας 
7.506,56 21.447,43 

2 192 0821 
Μεταφορά μαθητών Β/θμιας 

Εκπαίδευσης  ΠΕ Θεσπρωτίας 
1.563,00 4.465,78 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Μ
Α

Θ
Η

Τ
Ε

Σ

ΦΟΡΕΑΣ 

(Α/ΘΜΙΑ - 

Β/ΘΜΙΑ)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ                

(0-5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΧΩΜ/ΔΡΟ

ΜΟΣ ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ

ΧΩΜ/ΔΡ

ΟΜΟΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ

ΑΠΛΗ Η' 

ΔΙΠΛΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜ

Η

ΣΥΝΟΛΟ    

ΕΜΦ. χλμ.

ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΓ/ΣΜΟ

Υ

ΑΡ.ΔΡΟΜ.

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΧΡΙ 

30.06.2022

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ 

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΗΓΤΣΑ-ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 1 Α/ΘΜΙΑ 3,0 0,0 0,0 0,0 2 6,0 20,17 135 2.722,95 353,98 3.076,93

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ 

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

ΚΕΣΤΡΙΝΗ -ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 9 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 8,0 0,6 2 17,2 42,11 135 5.684,85 739,03 6.423,88

3
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                              

ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ  -

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 2,5 0,0 2 5,0 18,2 135 2.457,00 319,41 2.776,41

4
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                       

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 1 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 3,0 0,0 2 6,0 18,91 135 2.552,85 331,87 2.884,72

5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                             

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 1 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 11,0 2,0 2 26,0 33,33 135 4.499,55 584,94 5.084,49

6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ                         

ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ - Κ. ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ 

- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
5 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 4,0 0,0 2 8,0 20,3 135 2.740,50 356,27 3.096,77

7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ                       

ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
3 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 3,2 0,0 2 6,4 19,18 135 2.589,30 336,61 2.925,91

8
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ          

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΥΡΙ -2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
2 Β/ΘΜΙΑ 3,1 0,0 0,0 0,0 2 6,2 20,34 135 2.745,90 356,97 3.102,87

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΕΣ -ΕΛΑΙΑ -ΣΙΔΕΡΙ                      

ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
3 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 6,0 3,0 1 9,0 13,96 135 1.884,60 245,00 2.129,60

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
ΝΕΡΑΙΔΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:00)
2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 2,0 2,0 1 4,0 10,36 135 1.398,60 181,82 1.580,42

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
ΝΕΡΑΙΔΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00)
1 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 2,0 5,0 1 7,0 12,46 135 1.682,10 218,67 1.900,77

30.958,20 4.024,57 34.982,77

Ηγουμενίτσα,   25/10/2021

28.953,99

6.028,78

34.982,77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙ & ΜΙΝΙ -BUS ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1757/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», 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, 

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 1040 και αρ. πρωτ. 1703/07-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
300.000,00 για την πληρωμή του έργου «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και 
καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 
έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1045 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 16/871/27-05-2021 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. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων 
στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
αριθμ. πρωτ. 2309/26-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1696/22-04-2021 απόφαση 
της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η 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 
071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 
βάσει της με α/α 1040 και αρ. πρωτ. 1703/07-04-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1045 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β) Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα 
μέλη αυτής 

8. Την αριθμ. 24/1390/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181331, που διενεργήθηκε την 23-06-2021 για την κατασκευή του έργου 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 
σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «Αναστάσιος Κ. 
Τάσιος», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό 
(63,22 %) και προσφερόμενο ποσό 88.992,40 € (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4927/21-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2444/22-10-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
19-10-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Κ. Τάσιος», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
εξήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό (63,22 %) και προσφερόμενο ποσό 88.992,40 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 19-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 23-06-2021, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181331, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Κ. Τάσιος».  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 23-06-2021, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες 
συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
300.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Αναστάσιος Κ. Τάσιος», ο οποίος προσέφερε μέση 
έκπτωση εξήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό (63,22 %) και προσφερόμενο ποσό 88.992,40 
€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1390/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του 
ανωτέρω, από 19-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα 
«Αναστάσιος Κ. Τάσιος» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο ποσό των 110.350,58 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις  του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.025.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2021, σύμφωνα με την με α/α 1040 και αρ. πρωτ. 1703/07-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1045 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού 
- Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o  

  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του 
έργου:<<Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός  ρεμάτων  στην Π.Ε 
Πρέβεζας >>, προϋπολογισμού 300.000 € (με Φ.Π.Α.). 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 19-10-2021, ημέρα Τρίτη  και 

ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Kωνσταντίνος Κατσιμπόκης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως 
Πρόεδρος, 

2. Χαράλαμπος Μπούρας ,Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος, 
3. Γλυκερία Βαγγελάκη ,Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας ,ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας , που συστάθηκε με  την 
με αρ. υπ’αρ.16/871/27-5-2021(θέμα ΕΗΔ 9ο)(ΑΔΑ:6Δ737Λ9-Δ44) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε 
το από  24.6.2021  πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Την υπ’αρ.24/1390/27-8-2021(θέμα 48ο)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 24.6.2021 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου 
:<<Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός  ρεμάτων  στην Π.Ε 
Πρέβεζας>>,προϋπολογισμού 300.000 €  
(με Φ.Π.Α.), όπου  προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε  ο Ε.Δ.Ε. Αναστάσιος Τάσιος που προσέφερε 
μέση  έκπτωση εξήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό (63,22 %)  με προσφερόμενο ποσό 
88.992,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με  ΦΠΑ 110.350,58 €. 

 
 2. Το Αρ. Πρωτ. 136028/4338/7.9.2021 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 24/1390/27-8-2021(θέμα 
48ο)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  στους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 
  
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 
χρονικό διάστημα.  
 
4. Το άρθρο 4 παρ. 2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο 
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» καθώς και με το αρ. πρωτ. 148654/4764/28.9.2021 έγγραφό της ,τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2 -23.9 της διακήρυξης.  
 
5. Τα δικαιολογητικά του Ε.Δ.Ε.  Τάσιου Αναστάσιου   , προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα 
αρχή. 
 
6. Την από   6.10.2021 αίτηση του Ε.Δ.Ε. Τάσιου Αναστάσιου  , προσωρινού αναδόχου, με την οποία 
κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
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Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2 - 23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την 
κατακύρωση της σύμβασης στον Ε.Δ.Ε. Αναστάσιο Τάσιο που προσέφερε μέση  έκπτωση εξήντα τρία 
και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό (63,22 %)  με προσφερόμενο ποσό 88.992,40 € (χωρίς ΦΠΑ) 
και συνολική δαπάνη με  ΦΠΑ 110.350,58 €. 

 
               
 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 24.6.2021 Πρακτικού δημοπρασίας. 
 

Πρέβεζα,  19- 10-2021 
Η επιτροπή διαγωνισμού 

 
 
 

Kωνσταντίνος Κατσιμπόκης    
Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε. 

 

    Χαράλαμπος Μπούρας 
   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

     Γλυκερία Βαγγελάκη 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1758/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση των Πρακτικών 1ο/23-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). 

http://www.php.gov.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 8/411/09-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 12/653/19-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη 
αναδόχων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α., της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

Η δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, στον ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.14.000.01 σύμφωνα με την αριθμ. 8/411/09-03-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 931 και αριθμ. πρωτ.: οικ. 37876/1304/19-03-2021 
(AΔΑ: ΡΤΓ47Λ9-0ΧΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 935 στο 
Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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Επίσης συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας 
του ως άνω διαγωνισμού, 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4866/21-10-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2434/21-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, τα Πρακτικά Ι/23.08.2021 και 
IΙ/18.10.2021 της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-
2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 58558/2171/05.05.2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008556283) διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 237.525,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ 
(275.165,36 ευρώ με ΦΠΑ) και με Α/Α Συστήματος: 108896. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει τα Πρακτικά 1ο/23-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
58558/2171/05-05-2021 (Α/Α Συστήματος: 108896) διακήρυξη, για την υλοποίηση της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(ΒΥΣ)” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. (237.525,48 € άνευ Φ.Π.Α.), με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029481, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:   

Α. Πρακτικό 1ο/23-08-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», των τεσσάρων (4) υποψηφίων αναδόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα 
προσφορές, ήτοι των οικονομικών φορέων: 1) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο 
KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.», 2) «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ MADOUVALOS 
BROSS S.A."», 3) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και 4) «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ» και στη συνέχεια προχώρησε, στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικών Προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα, εγκυρότητα και πληρότητα αυτών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο και αφού κατέγραψε 
αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό, εισηγείται ομόφωνα: 

1. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» για τα Τμήματα 1: 
Γραβιέρα, 2: Ηλιέλαιο και 3: Χυλοπίτες, της διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς 
της εταιρείας για το Τμήμα 4: Είδη ΒΥΣ, της διακήρυξης. 

2. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το Τμήμα 3: Χυλοπίτες, της 
διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας για το Τμήμα 1: Γραβιέρα της 
διακήρυξης. 
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3. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα 
2: Ηλιέλαιο, της διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας για τα Τμήματα 
1: Γραβιέρα και 3: Χυλοπίτες της διακήρυξης 

4. Την αποδοχή της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ» για το Τμήμα 4: Είδη ΒΥΣ της διακήρυξης. 

Β. Πρακτικό 2ο/18-10-2021: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των υποφακέλων των οικονομικών 
προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί κατά 
το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης, 
κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό και εισηγείται ομόφωνα την ανακήρυξη 
ως προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής ανά τμήμα της διακήρυξης, των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν τις 
οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, σύμφωνα με τους αναλυτικούς Πίνακες 
του Πρακτικού. 

 Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά 1ο/23-08-2021 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 
2ο/18-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 (Α/Α Συστήματος: 108896) διακήρυξη, για 
την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018 – 2019 / ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Υποέργο 1: “ΤΡΟΦΙΜΑ” και Υποέργο 2: “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)” συνολικού προϋπολογισμού 275.165,36 € με Φ.Π.Α. 
(237.525,48 € άνευ Φ.Π.Α.), με Κωδικό ΟΠΣ 5029481, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας 

Α.  Απορρίπτονται οι προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο Πρακτικό Ι/23-08-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, και για τα 
κάτωθι Τμήματα της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 διακήρυξης:  

1. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.», για 
το Τμήμα 4: Είδη ΒΥΣ, της διακήρυξης. 

2. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ MADOUVALOS BROSS S.A."», για το Τμήμα 1: 
Γραβιέρα της διακήρυξης. 

3. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για τα Τμήματα 1: Γραβιέρα και 3: Χυλοπίτες της 
διακήρυξης 

Β. Αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, 
δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα των 
κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσαν δε τις 
οικονομικότερες προσφορές, αποκλειστικά  βάσει τιμής, για την προμήθεια των τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ανά Τμήμα της αριθ. πρωτ. 58558/2171/05-05-2021 
διακήρυξης, ως εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ 

Τμήμα 1: Γραβιέρα (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή μονάδας) 

Οικονομικός Φορέας 

Προσφερόμεν

η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) (Ποσότητα* 

Προσφερόμενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

από τη διακήρυξη 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με 

διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E." 

2,60 78.000,00 79.500,00 

 

Τμήμα 2: Ηλιέλαιο (Κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) 

Οικονομικός Φορέας 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

% 

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) (Ποσότητα* 

Προσφερόμενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

από τη διακήρυξη 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με 

διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E." 

3% 46.500,00 48.000,00 

 

Τμήμα 3: Χυλοπίτες (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή) 

Οικονομικός Φορέας 

Προσφερόμενη 

τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) (Ποσότητα* 

Προσφερόμενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός από 

τη διακήρυξη 

«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο 

"ΔΙΡΟ MADOUVALOS BROSS S.A." 

1,20 39.909,60 48.556,68 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Τμήμα 4: Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή) 

Οικονομικός Φορέας ΕΙΔΟΣ 

Προσφερόμεν

η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) (Ποσότητα 

*Προσφερόμενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

από τη διακήρυξη 

«ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ» 

ΧΛΩΡΙΝΗ 0,81 9.720,00 9.720,00 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(8ΡΟΛΑ) 

 

2,00 
24.000,00 24.000,00 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ 

 

2,40 
27.748,80 27.748,80 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – 1ο                   

Της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για την ανάθεση της προμήθειας με θέμα: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη, προϋπολογισμού 
237.525,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ (275.165,36 ευρώ με ΦΠΑ) 

Στην Πρέβεζα, την 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, η μέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία 

της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 

ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό: 12/653/19.04.2021(ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-

ΣΗ6), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή (αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την υλοποίησης του έργου «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029481”, 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη της 

Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Τέφα Αθηνά, ΤΕ Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος 

2) Νούσιας Ηρακλής, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος. 

3) Σιάρκου Παναγιώτα, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, της 

Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος.  

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες:  

1. « ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E. » 

2. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ MADOUVALOS BROSS S.A."  

3. «Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε»  

4. «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αρίθμησε τους κύριους φακέλους των 

προσφορών και κήρυξε την λήξη παραλαβής προσφορών. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη 

διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους ως εξής:  

Αποσφραγίστηκε καθένας από τους κυρίως φακέλους κάθε προσφοράς, αριθμήθηκαν και 

μονογράφτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

με τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών για 

φύλαξη. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής των 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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διαγωνιζομένων, μονογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως: 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Ομάδα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ε.Ε.Ε.Σ 
Υ/Δ 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑΤΟΣ 

VI 

Υ/Δ 

ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΥΤΩ

Ν 

Υ/Δ 

ΠΡΟΜ

ΗΘΕΥΤ

ΩΝ 

ΦΟΡΕ

Α 

ΤΡΙΤ

ΟΥ 

1 

« ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό 

τίτλο "KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E. » 

 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

Αριθμ. 

633/758203-0/Α’ 

28.05.2021 

Ποσό: 4751,00 

1,2,3,4 √ Δ/Α √ √ √ 

2 

«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ 

MADOUVALOS BROSS 

S.A."  

 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

Αριθμ. 

633/758156-4/Α’ 

27.05.2021 

Ποσό: 2561,13 

1 & 3 √ Δ/Α √ √ √ 

3 
Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε Ε 

EUROBANK 

Αριθμ: 

7004112499/26.

05.2021 

Ποσού: 3521,13 € 

1,2,3 √ √ √ √ √ 

4 

«ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ» 

 

ΤΠΔ 

Νο: 

8413/28.05.2021 

Ποσό: 1230,00 

4 √ Δ/Α √ √ √ 

        

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών προέκυψαν τα 

εξής: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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α) Στην προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ διαπιστώθηκε ότι, δεν 

δηλώνεται στην Υ/Δ του παραρτήματος VI, ούτε σε ξεχωριστή Υ/Δ, το επί ποινή αποκλεισμού 

κριτήριο της παρ. 2.2.6.1 στο είδος χαρτί υγείας του 4ου τμήματος σχετικά με την εκτέλεση μίας 

τουλάχιστον σύμβασης που αφορά ίδια ή και συναφή είδη, συνολικής ποσότητας τουλάχιστον 

ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης από την διακήρυξη, που ισοδυναμεί με 3.000 τεμ., 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018 2019 2020). Στην Υ/Δ του παραρτήματος της 

διακήρυξης που υπέβαλλε η εταιρεία και συγκεκριμένα στην παρ. 2.1 αυτής, δεν αναφέρεται σε 

καμία από τις συμβάσεις του φορέα η προμήθεια του χαρτιού υγείας ή άλλου συναφούς είδους.  

β) Στην προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώθηκε ότι, η Υ/Δ της εταιρείας Κολιός 

Α.Ε. που υποβλήθηκε σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.2.7, δηλαδή ότι επί ποινή 

αποκλεισμού πρέπει να υποβληθεί δήλωση της επιχείρησης από την οποία θα γίνει η προμήθεια 

των προϊόντων γραβιέρα (συσκευασία 300 γρ ± 10%) με την οποία θα αποδεχθεί έναντι του 

οικονομικού φορέα την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, ήταν σε φωτοαντίγραφο. Η 

πρωτότυπη Υ/Δ δεν οφείλει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της σελ. 39 της διακήρυξης. Το απλό φωτοαντίγραφο του ιδιωτικού εγγράφου, 

σύμφωνα με  το πεδίο 3 της παρ. 2.2.9 γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει επικυρωθεί από δικηγόρο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2.β του κώδικα δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ή 

εφόσον φέρει θεώρηση από τους φορείς της περ. α’ της παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 

γ) Στην προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε διαπιστώθηκε ότι, η 

Υ/Δ της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ που υποβλήθηκε σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.2.7 και αφορά το είδος χυλοπίτες, ήταν σε απλό φωτοαντίγραφο. 

Κατά συνέπεια ισχύουν τα προαναφερόμενα της παρ. β του παρόντος. Επιπλέον δεν δηλώνεται 

στην Υ/Δ του παραρτήματος VI, ούτε σε ξεχωριστή Υ/Δ, το επί ποινή αποκλεισμού κριτήριο 

της παρ. 2.2.6.1 στο είδος Γραβιέρα (συσκευασία 300 γρ. ±10) του 1ου  τμήματος σχετικά με την 

εκτέλεση μίας τουλάχιστον σύμβασης που αφορά ίδια ή και συναφή είδη, συνολικής ποσότητας 

τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης από την διακήρυξη, που ισοδυναμεί 

με 7.500 τεμ. Γραβιέρας (συσκευασία 300 γρ. ±10) , κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 

(2018 2019 2020). Τέλος στο ενιαίο έντυπο της Υ/Δ του παρ. VI της διακήρυξης και συγκεκριμένα 

στην παρ. 2.12 της δήλωσης δεν δηλώνεται το κείμενο του εδαφίου 3 της παρ. 2.2.6.11 της 

διακήρυξης για την προμήθεια των τυροκομικών προϊόντων 

 

Η Επιτροπή μετά από σύσκεψη αποφάσισε τα εξής: 

1. Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για το τμήμα 4: Είδη 

ΒΥΣ, μόνο, διότι δεν δηλώθηκε σύμφωνα με την παρ.  2.2.6.1 η εκτέλεση τουλάχιστον μιας 

σύμβασης προμηθειών ποσότητας τουλάχιστον 25% της ζητούμενης από την διακήρυξη, 

για το είδος χαρτί υγείας ή συναφούς είδους, κατά την τελευταία τριετία. Να αποδεχτεί την 

προσφορά της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για τα τμήματα 1: Γραβιέρα, 2: 

Ηλιέλαιο, 3: Χυλοπίτες. 

2. Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 1 : Γραβιέρα 

διότι η Υ/Δ του προμηθευτή Κολιός Α.Ε. υποβλήθηκε σε από φωτοαντίγραφο χωρίς τις 

απαραίτητες επικυρώσεις ή θεωρήσεις ή ψηφιακές υπογραφές κλπ και να αποδεχτεί την 

προσφορά της εταιρείας για το τμήμα 3: χυλοπίτες (συσκευασία καθαρού βάρους 500 γρ. ± 

10%) 

3. Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε για το τμήμα 

1: Γραβιέρα διότι οι συμβάσεις που δηλώνονται ότι εκτελέστηκαν από τον οικονομικό 

φορέα κατά την τελευταία τριετία, δεν είναι ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της ζητούμενης 

ποσότητας για το είδος γραβιέρα ή συναφές. Επίσης να απορρίψει την προσφορά της 

εταιρείας για το τμήμα 3: χυλοπίτες διότι η Υ/Δ της προμηθεύτριας εταιρείας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ υποβλήθηκε σε απλό φωτοαντίγραφο χωρίς τις 

απαραίτητες επικυρώσεις ή θεωρήσεις ή ψηφιακές υπογραφές κλπ. Τέλος να αποδεχτεί την 

προσφορά της εταιρείας για το τμήμα 2: ηλιέλαιο 

4. Να αποδεχτεί την προσφορά της ατομικής επιχείρησης ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ διότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης  

5. Να προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ως εξής 

για τα τμήματα που είναι αποδεκτά και συγκεκριμένα ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΔΙΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

« ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με 

διακριτικό τίτλο "KORINTHIAN PALACE 

CATERING A.E. » 

 

1, 2, 3 

«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο 

"ΔΙΡΟ MADOUVALOS BROSS S.A."  

 

3 

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 2 

«ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» 

 
4 

 

Κατόπιν η επιτροπή κατέθεσε τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο Τμήμα Προμηθειών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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Το Τμήμα Προμηθειών, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι από τον έλεγχο των 

εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων και τις απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

προέκυψε ότι όλες είχαν εκδοθεί νόμιμα. Έτσι η επιτροπή συνήλθε εκ νέου στις 13/7/2021, 

ημέρα Τρίτη,  όπου είχε ελεγχθεί και η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών και συνεχίστηκε 

η αξιολόγηση των προσφορών  

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή:  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για 

τα τμήματα 1,2 και 3 και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας για το τμήμα 4. 

2. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 3 και την 

απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας για το τμήμα 1. 

3. Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε για το 

τμήμα 2 και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας για τα τμήματα 1 και 3  

4. Την αποδοχή της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ για το τμήμα 4 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

Πρέβεζα, 23.08.2021 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

  

  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Τέφα Αθηνά 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1.  Νούσιας Ηρακλής 

 

 

2.  Σιάρκου Παναγιώτα 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – 2ο                   

Της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για την ανάθεση της προμήθειας με θέμα: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη, προϋπολογισμού 
237.525,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ (275.165,36 ευρώ με ΦΠΑ) 

Στην Πρέβεζα, την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία 

της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 

ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό: 12/653/19.04.2021(ΑΔΑ: Ω3ΖΟ7Λ9-

ΣΗ6), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή (αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Διεθνή Ανοιχτού άνω των ορίων 

διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «’’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’’ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5029481”, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) 

διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Τέφα Αθηνά, ΤΕ Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος 

2) Νούσιας Ηρακλής, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος. 

3) Σιάρκου Παναγιώτα, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, της 

Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος.  

Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, 

από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών. 

Ακολούθως ένα εκ των μελών της εισήγαγαν το ''κλειδί'' πρόσβασης, ήτοι το ονοματεπώνυμο 

και τους αντίστοιχους κωδικούς, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού. 

Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν 

στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς. 

Η επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, των 

οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.  

Από τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, όπως αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική πλατ- 

φόρμα του συστήματος του με α.α. 108896 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προέκυψαν τα εξής: 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ 

Τμήμα 1: Γραβιέρα (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή, περίπτωση α του άρθρου 2.3 της 

διακήρυξης) 

 

α/α  Οικονομικός Φορέας Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερόμ

ενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. 

 

78.000 

 

79.500 

 

  

Τμήμα 2: Ηλιέλαιο (Κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, περίπτωση β 

του άρθρου 2.3 της διακήρυξης) 

α/α  Οικονομικός Φορέας Ποσοστό 

έκπτωσης 

% 

Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερόμ

ενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

1 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. 

 

 

3% 

 

 

46.500 

 

 

 

48.000 

 

 
 

  2 

 

«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε» 
 

0% 

 

48.000 

 

Τμήμα 3: Χυλοπίτες (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή, περίπτωση α του άρθρου 2.3 της 

διακήρυξης) 

α/α  Οικονομικός Φορέας Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
(Ποσότητα*Πρόσφερόμ
ενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμ
ός από τη 
διακήρυξη 

1 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING A.E." 

 

 

46.561,20 
 

 

 

 

48.556,68 

 

 

 

  2 

 

«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο 

"ΔΙΡΟ MADOUVALOS BROSS S.A. " 

39.909,60 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53565&tradingPartnerId=73314&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1804708624&oapc=23&oas=aKX96tE2bUCdscoNpC65OA..
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Τμήμα 4: Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (Κριτήριο κατακύρωσης 

χαμηλότερη τιμή, περίπτωση α του άρθρου 2.3 της διακήρυξης) 

 

α/α  Οικονομικός Φορέας ΕΙΔΟΣ Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερό

μενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

1 

«ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ» 

ΧΛΩΡΙΝΗ  9.720,00 9.720,00 

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 (8ΡΟΛΑ)            24.000,00 24.000,00 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΡΟΥΧΩΝ   

27.748,80 27.748,80 

 

Από τον έλεγχο του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς, το οποίο αναρτάται στο 

σύστημα σε μορφή pdf και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, του 

οικονομικού φορέα Κάκαβου Δημήτριου, διαπιστώθηκε ότι, για το Είδος Χλωρίνη, υπολογί- 

στηκε ποσοστό ΦΠΑ 6% αντί του 24% που αναγράφεται στο παράρτημα V της διακήρυξης που 

αποτελεί υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Έτσι ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021, με το από 24-9-2021 

έγγραφο η διόρθωση της οικονομικής προσφορά από τον φορέα Κάκαβο Δημήτριο. Ο κ. 

Κάκαβος Δημήτριος ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα αποδίδοντας την ενέργειά του αυτή στο 

άρθρο 10ο του ν. 4787/2021 το οποίο σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 

αναφέρει ότι το είδος χλωρίνη εμπίπτει στα αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ (ν. 

2859/2000/ΦΕΚ 248Α) με ΔΚ ΕΧ  3402 τα οποία έχουν συντελεστή ΦΠΑ 6% έως και την 

31/12/2021 

Κατόπιν αυτού η επιτροπή αναζήτησε τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την 

Ε2038/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΣ246ΜΠ3Ζ-ΦΚΨ) εγκύκλιο της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι τα αγαθά με 

ΔΚ ΕΧ 3402 που υπάγονται σε ΦΠΑ 6% αφορούν παρασκευάσματα τύπου «χλωρίνης» εφόσον 

χρησιμοποιούνται στην ατομική υγιεινή. Κάθε άλλο είδος του ΔΚ 3402, που δεν ανήκει στα 

προαναφερόμενα, όπως είναι τα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών και πατωμάτων, 

απορρυπαντικά και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων και 

σκευών κουζίνας, κλπ. εξακολουθεί να υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. 

Από την διακήρυξη ωστόσο ζητείται χλωρίνη ως βιοκτόνο προϊόν για την απολύμανση 

επιφανειών σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 

Α. Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος εμφανίζεται η συνολική τιμή κάθε τμήματος 

χωρίς ΦΠΑ 

Β. Σύμφωνα με την παρ. 2.3 της διακήρυξης κριτήριο ανάθεσης για το τμήμα 4 αποτελεί η 

χαμηλότερη τιμή η οποία δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ 
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Γ. Ο έλεγχος και η οριστικοποίηση του ΦΠΑ δεν οφείλει σε καμία περίπτωση να γίνει στο 

παρόν στάδιο του διαγωνισμού, αλλά σε μελλοντικό στάδιο όπου θα υπάρχουν 

περισσότερα δεδομένα, 

Η επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά του φορέα Κάκαβου 

Δημητρίου  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 

α) Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό 

β) Την αρ. πρωτ. 58558/2171/5-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008556283) διακήρυξη με θέμα: 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" – ΚΣ ΠΕ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 237.525,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ (275.165,36 ευρώ με ΦΠΑ) 

γ) Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ΤΜΗΜΑ ως κάτωθι: 

 

Τμήμα 1: Γραβιέρα (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή μονάδας) 

Οικονομικός Φορέας Προσφερόμ

ενη τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερόμ

ενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. 

 

2,60 

 

78.000 

 

79.500 

 

 

Τμήμα 2: Ηλιέλαιο (Κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) 

Οικονομικός Φορέας Ποσοστό 

έκπτωσης 

% 

Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερόμ

ενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

"KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E. 

 

 

3% 

 

 

46.500 

 

 

48.000 

 

 

Τμήμα 3: Χυλοπίτες (Κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή) 
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Οικονομικός Φορέας Προσφερόμε

νη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφ

ερόμενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

από τη διακήρυξη 

«ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο "ΔΙΡΟ 

MADOUVALOS BROSS S.A. " 

 
 
 

1,20 
39.909,60 

 

 

48.556,68 

 

 

 

Τμήμα 4: Χλωρίνη – Χαρτί υγείας – Σκόνη για πλύσιμο ρούχων (Κριτήριο κατακύρωσης 

χαμηλότερη τιμή) 

Οικονομικός Φορέας ΕΙΔΟΣ Προσφερόμ

ενη τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

(Ποσότητα*Πρόσφερό

μενη Τιμή) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμ

ός από τη 

διακήρυξη 

«ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ» 

ΧΛΩΡΙΝΗ  
0,81 

 
 9.720,00 

9.720,00 

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 (8ΡΟΛΑ)            

 
2,00 24.000,00 24.000,00 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΡΟΥΧΩΝ   

 
2,40 27.748,80 27.748,80 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Πρέβεζα, 18.10.2021 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

  

  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τέφα Αθηνά 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.  Νούσιας Ηρακλής 

 

 

2.  Σιάρκου Παναγιώτα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1759/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης 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. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-09-2021 αποφάσεις περί 
έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4740/15-10-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2409/15-10-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το υπάρίθμ.156458/13509/08-09-21 Αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Πρέβεζας με το οποίο αιτείται τις εργασίες επισκευής της φωτοτυπικής μονάδας Toshiba studio 256se , η οποία 

λειτουργεί ως διαδικτυακός εκτυπωτής, φαξ ,σκάνερ και φωτοτυπικό μηχάνημα  και λόγω βλάβης 

δημιουργούνται προβλήματα στην  εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

8. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.149834/4794/29-9-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο 

αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και εργασίες επισκευής και 

αντικατάστασης λαμπτήρων. 

9. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.4124/29-9-21 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται 

την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και εργασίες επισκευής και 

αντικατάστασης λαμπτήρων. 

10. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.5311/28-7-21 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την προμήθεια καινούριων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας led και επισκευή βλαβών 

ηλεκτροφωτισμού. 

11. Το υπ’αρίθμ.πρωτ 113859/9550/28-7-21 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την 

προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και εργασίες επισκευής και αντικατάστασης. 

12. Το υπ’αρίθμ. 161241/5131/15-10-21 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο 

αιτείται την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης για 2 μήνες (ήτοι μέχρι 31-12-2021) του αρχιτεκτονικού 

προγράμματος που λειτουργεί στην Υπηρεσία ( το τρέχον συμβόλαιο λήγει την 31-10-2021),και το οποίο 

κρίνεται απαραίτητο καθότι χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς της υπηρεσίας για την διαχείριση των ήδη 

εκπονημένων μελετών των τελευταίων ετών. 

13. Τις από 15-09-21 , 12-10-21& 13-10-2021 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, 

Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών. 

14. 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… (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω 

πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 

2021. 

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών - υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης…». 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4924/22-10-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2453/22-10-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το υπ’ αρίθμ. 1834/17-09-2021 Αίτημα της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας με 

το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φωτοαντιγραφής  διαγραμμάτων, 

σχεδίων και χαρτών από φακέλους επιχειρήσεων και από φακέλους χαρτογράφησης του προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών. 

8. Την από 20-10-2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

πληρωμής  Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας. 

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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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)…..». 

8. 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 στους παρακάτω πίνακες, 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:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΕΦ. 072/ 

Κ.Α.Ε. 

1 
Εργασίες επισκευής συντήρησης φωτοτυπικής μονάδας Toshiba studio 256se 

της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πρέβεζας 
99,20 €  0869.01 

2 

Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED (ντουϊ, φωτιστικών, 

πριζών διακοπτών κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, 

Δ.Α.Ο.Κ., Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ,Μεταφορών & Επικοινωνιών της  Π.Ε. 

Πρέβεζας 

2.000,00 € 1699.01 

3 

Ανάθεση υπηρεσιών αντικατάστασης λαμπτήρων (ντουϊ, φωτιστικών, πριζών 

διακοπτών κ.λ.π.)  των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Δ.Α.Ο.Κ., Πρωτοβάθμιας 

Εκπ/σης ,Μεταφορών & Επικοινωνιών της  Π.Ε. Πρέβεζας 

650,00 € 0869.01 

4 

Ανάθεση υπηρεσίας ανανέωσης συμβολαίου συντήρησης για 2 μήνες (ήτοι 

μέχρι 31-12-2021) του αρχιτεκτονικού προγράμματος της εταιρείας TOP 

SOFTWARE ΕΠΕ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

101,68 €  0869.01 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΕΦ. 072/ 

Κ.Α.Ε. 

1 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτοαντιγραφής  διαγραμμάτων, σχεδίων και 

χαρτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας& Κοιν. Μέριμνας  της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

120,00 € 0843.01 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1762/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της παροχής υπηρεσιών για την 
Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) 
ετών, αναδόχου Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 

http://www.php.gov.gr/
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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 Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού 
κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 
3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν. 4013/2011, του 
Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, του Ν. 4257/2014 
του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και άλλων 
διατάξεων, όπως ισχύει  σήμερα, του Ν. 4320/2015,  του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147) με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

5. Τις αριθμ. 36/1995/28-12-2015, 3/103/28-01-2016, 20/1055/19-07-2016, 29/1436/22-09-
2017, 44/2169/27-12-2017 και 9/473/12-03-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της 
Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης στον οριστικό ανάδοχο, Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού τακτικού 
(ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού (με α/ασυστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 17400), με κριτήριο ανάθεσης 
τη συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του 
δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), η σύναψη της 
οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 9/137/22-12-2014 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1347/2015 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16746/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2473/26-10-2021, στον φάκελο 2021 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Σ.Π.Ε. της παροχής 
υπηρεσίας του θέματος, συνοδευόμενη από Αιτιολογική Έκθεση, 2ο Συγκριτικό Πίνακα 
Εργασιών Και Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας και εισηγείται την έγκρισή του. 
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Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η διαχείριση και λειτουργία του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) καθώς και η μεταφορά της πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισμάτων στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών. 

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 7/3/2016 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. 

9/473/12/03/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Σύμβαση παροχής 

υπηρεσίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, υπογράφηκε στις 10/5/2018. 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε τρία (3) έτη με τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης δυνάμει 

ρήτρας δικαιώματος προαίρεσης για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

4. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις 7/5/2021 ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ 

του περιφερειάρχη Ηπείρου, της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ και του ΑΣΔΣΑ Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου, χρονικής διάρκειας 3 επιπλέον ετών.   

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχετω στο ποσό των 2.962.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων ποσό 

2.500.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ και 462.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη 

μεταφορά στραγγισμάτων. Η αξία της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ και η υπηρεσία του αναδόχου πιστοποιείται για όσο υπόλειμμα εισέρχεται από την εγκατάσταση 

επεξεργασίας ΑΣΑ και όσα απορρίμματα δεν γίνονται δεκτά από αυτή. 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί και εγκριθεί, με την αρ. 24/1863/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ι9Γ7Λ9-ΚΘΔ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών. Την παρούσα 

συνοδεύει ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών. 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 

Μέχρι τις 9/5/2021, ημέρα λήξης της αρχικής σύμβασης, έχει γίνει διαχείριση 38.041,8 τόνων απορριμμάτων, 

77.929,44 τόνων υπολείμματος από το εργοστάσιο ΑΣΑ και μεταφορά 36.682,462 κυβικών μέτρων 

στραγγισμάτων. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Ο παρών 2ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε ώστε να αντιμετωπιστεί η προκύπτουσα ουσιώδης και 

απρόβλεπτη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ήτοι η σημαντική και ουσιώδης 

αύξηση των εισερχόμενων υπολειμμάτων σε σχέση με την ποσότητα που είχε ληφθεί ως τιμή αναφοράς κατά 

τη σύνταξη του 1ου συγκριτικού πίνακα. Η μεταβολή οφείλεται στη σταδιακή πλήρωση της χωρητικότητας του 

κυττάρου Α’ φάσης του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και την, ως εκ τούτου, διακοπή σύμβασης λειτουργίας του 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων 2ης Δ. Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και την εξυπηρέτηση του 

υπολείμματος των Δήμων της ΠΕ Θεσπρωτίας και του Δήμου Πάργας από το ΧΥΤ Ελληνικού, λόγω 

εγγύτητας, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 41/2021 (ΑΔΑ: Ω89Ψ46Μ340-Ι6Κ) απόφαση του ΑΣΔΣΑ ΔΕ 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

Πιο συγκεκριμένα, με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα, που συντάχθηκε λόγω της ουσιώδους μείωσης των 

εισερχόμενων ποσοτήτων μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ και εγκρίθηκε 

με την αρ. 24/1863/29-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ι9Γ7Λ9-ΚΘΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, η τιμή μονάδας διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤ Ελληνικού υπολογίστηκε, σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί και την εφαρμογή της έκπτωσης (37,19%) της προσφοράς του αναδόχου, σε 19,20 

€/τόνο.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟ 1Ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€/έτος) 

ΔΑΠΑΝΗ ανά 

ΤΟΝΟ (€/τον) 

1 Κόστος Προσωπικού 273.531,72 11,39 

2 Υλικό επικάλυψης 51.075,00 2,12 

3 
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων (Καύσιμα 

& Λιπαντικά) 
216.262,80 9,01 

4 
Κόστος συντήρησης και αποκατάσταση 

βλαβών  
81.726,70 3,40 

5 
Κόστος Χημικών για την ΕΕΣ / συντήρησης 

ΕΕΣ 
1.151,64 0,04 
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6 
Εργαστηριακές αναλύσεις (Περιβαλλοντική 

παρακολούθηση) 
46.800,00 1,95 

7 Γενικά έξοδα 28.200,00 1,17 

8 Ασφάλιση Έργου 36.700,00 1,52 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο) μετά την 

εφαρμογή της έκπτωσης 37,19% 
 19,20 

Πίνακας 1 

Από το τέλος του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση των εισερχόμενων ποσοτήτων υπολείμματος στο κύτταρο του 

ΧΥΤ Ελληνικού από την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ, η οποία μετά από διακυμάνσεις παγιώθηκε μετά 

το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε ποσότητες άνω των 3.000 τόνων/μήνα. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη του 

50% σε σχέση με την προβλεπόμενη στον 1ο συγκριτικό πίνακα (2.000 τόνοι/μήνα) και μεταβάλει σε 

σημαντικό βαθμό τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης καθότι η αύξηση του φυσικού αντικειμένου δεν 

ανταποκρίνεται στη ανωτέρω διαμορφωθείσα με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα νέα τιμή μονάδας για την παροχή 

της υπηρεσίας αλλά ούτε και στην τιμή μονάδας της αρχικής σύμβασης.  

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απολύτως αναγκαίος ο επαναϋπολογισμός της τιμής μονάδας για τη 

διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ με βάση τις νέες συνθήκες λειτουργίας και κατά συνέπεια η σύνταξη του 

παρόντος πίνακα. 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ  

Για τον υπολογισμό της νέας τιμής μονάδας για τη διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ χρησιμοποιείται η 

αρχική ανάλυση για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας των Τευχών Δημοπράτησης στα 19,90 Ευρώ/τόνο 

(5.500 τόνοι/μήνα).  Στη συνέχεια η ανάλυση επικαιροποιείται με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του ΧΥΤ 

Ελληνικού μετά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αλλά 

και τη διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Ανάλυση Νέας 

Τιμής Μονάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑ που συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση. Ο 

υπολογισμός της αμοιβής με βάση την επικαιροποιημένη ανάλυση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 2). 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ν.Τ. 2) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€/έτος) 

ΔΑΠΑΝΗ ανά 

ΤΟΝΟ(€/τον) 

1 Κόστος Προσωπικού 353.176,18 7,85 

2 Υλικό επικάλυψης 95.771,30 2,13 

3 
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων (Καύσιμα & 

Λιπαντικά) 
333.459,36 7,41 

4 
Κόστος συντήρησης και αποκατάσταση 

βλαβών  
147.108,05 3,27 

5 
Κόστος Χημικών για την ΕΕΣ / συντήρησης 

ΕΕΣ 
1.151,64 0,03 

6 
Εργαστηριακές αναλύσεις (Περιβαλλοντική 

παρακολούθηση) 
46.800,00 1,04 

7 Γενικά έξοδα 39.000,00 0,87 

8 Ασφάλιση Έργου 36.700,00 0,82 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο)  23,42 

Πίνακας 2 

Εφαρμόζεται η έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου 37,19% :  23,42 * (1-37,19%)  =  14,71 €/τόνο, οπότε 

προκύπτει ως νέα τιμή μονάδας για τη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ τα  14,70 €/τόνο. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Σ.Π.Ε. 2ος Σ.Π.Ε. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2.500.000,00 2.499.970,50 1.971.767,75 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 462.000,00 462.000,00 282.454,96 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.962.000,00 2.961.970,50 2.254.222,71 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24% 710.880,00 710.872,92 541.013,45 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.672.880,00 3.672.843,42 2.795.236,16 

 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6



-137- 

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24% 600.000,00 0,00 600.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

 

Σύμφωνα με των ανωτέρω συνοπτικό πίνακα, η δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών που 

συνοδεύει την παρούσα Αιτιολογική Έκθεση για μεν την αρχική σύμβαση διαμορφώνεται μειωμένη σε σχέση με 

την αρχική κατά 877.643,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), για δε τη συμπληρωματική σύμβαση προαίρεσης διαμορφώνεται 

σε ισοζύγιο με την αρχική. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Με την αρ. 41/2021 (ΑΔΑ: Ω89Ψ46Μ340-Ι6Κ) απόφαση του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 

διακοπή της σύμβασης λειτουργίας του ΧΥΤ Καρβουναρίου και η εξυπηρέτηση των υπολειμμάτων των Δήμων της 

ΠΕ Θεσπρωτίας και του Δήμου Πάργας από το ΧΥΤ Ελληνικού, γεγονός που επισημοποίησε την από αρχές του 

έτους παρατηρούμενη αύξηση των εισερχόμενων ποσοτήτων υπολείμματος στο κύτταρο του ΧΥΤ Ελληνικού και 

την ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης.  

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. της παρούσας, η υπηρεσία προέβη στη σύνταξη του 

παρόντος 2ου Συγκριτικού Πίνακα, συνοδευόμενου από Αιτιολογική Έκθεση και Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας 

και εισηγείται την έγκριση αυτού. 

Όπως φαίνεται και στην παράγραφο Β.3. δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  

….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της παροχής υπηρεσιών για τη Λειτουργία του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών, αναδόχου Κ/Ξ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., όπως συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοδευόμενος από Ανάλυση Νέας Τιμής Μονάδας, 
και από τον οποίο, δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1763/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, για την υλοποίηση του 
υποέργου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής 
διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του 
οικισμού Συρράκου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Αποχετευτικό Δίκτυο, Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων 
του Οικισμού του Συρράκου» ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

http://www.php.gov.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16781/26-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2481/26-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθ. πρωτ. 155783/12559/07-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκαν  

πιστώσεις 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)»  για την υλοποίηση του έργου:  

«Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, 

επεξεργασίας και διάθεσης των  λυμάτων του οικισμού  Συρράκου» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ), 

στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ» 

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

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

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

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων 

Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου:  «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη κανονισμού 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των  λυμάτων του 

οικισμού  Συρράκου» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ). 

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

  Τον ορισμό της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της, τον κ. Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών 

(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 Τον ορισμό του κ. Αργύρη Νάκου, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του, τον κ. Αθανάσιο Νάκα , ΤΕ Μηχανικών 

(Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)»   για την 

υλοποίηση του ως άνω έργου...…». 

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

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών για την 
σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης των  λυμάτων του οικισμού  Συρράκου» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποχετευτικό Δίκτυο, Εγκατάσταση Επεξεργασίας και 
Διάθεσης Λυμάτων του Οικισμού του Συρράκου» και των όρων αυτής, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 16781/26-10-2021 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 κάτωθι υπαλλήλους:  Α) την κα Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της, τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών 
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και Β) τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), 
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του, τον κ. 
Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1764/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, για την υλοποίηση του υποέργου 
«Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και αντικατάσταση του εξωτερικού και του 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16808/26-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2485/26-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την  αριθ. πρωτ. 153267/13033/19-10-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε  πίστωση 

24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)» (Υποέργο: «Συλλογή στοιχείων για την 

βελτίωση και αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ . 

Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και 

αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι  απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάσταση του εξωτερικού και του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης απαιτείται η σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με την παρούσα 

εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το 

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

οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου 

Ζαγορίου  για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και αντικατάσταση του 

εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή υπηρεσιών)», 

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ 

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

επισυναπτόμενο κείμενο και  Τον ορισμό α) της κ. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων 

Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της, τον κ. 

Περικλή Βούρδα , ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και β) Τον ορισμό του κ. Αργύρη Νάκου, ΤΕ Μηχανικών 

(Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή 

του, τον κ. Αθανάσιο Νάκα , ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022)»  (Υποέργο: 

«Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση και αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου (παροχή υπηρεσιών)»,  για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του υποέργου «Συλλογή στοιχείων για την βελτίωση 
και αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γρεβενητίου 
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 16808/26-10-2021 
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 κάτωθι υπαλλήλους:  Α) την κα Δέσποινα 
Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της, τον κ. Περικλή Βούρδα, ΠΕ Μηχανικών 
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και Β) τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών), 
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή του, τον κ. 
Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 του 
έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1765/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες κοπής, κλαδεμάτων και απομάκρυνσης δέντρων στον χώρο προς το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 15156/12-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2410/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Τα με αριθ. πρωτ.8847/15-4-2021 και 21136/22-9-2021 έγγραφα που είχαμε από το Διοικητή του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τα προβλήματα που δημιουργούνται  από κάποια μεγάλα 

δέντρα (Λεύκες κυρίως ) τα οποία έχουν μεγαλώσει πολύ και με άσχημες καιρικές συνθήκες σπάνε και 

πέφτουν τόσο προς κτήρια  όσο  προς  τον περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου όπου κυκλοφορεί πολύς 

κόσμος  . Αυτό διαπιστώθηκε μετά και από  αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας για το λόγω αυτό πρέπει 

άμεσα να κοπούν και να απομακρυνθούν από το χώρο.  

2. Την  με  αριθμ. :150223/12262/30-9-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».                                                           

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.) με υποέργο «Εργασίες κοπής, κλαδεμάτων και απομάκρυνσης  δέντρων στον χώρο προς το 

Πανεπιστημιακό   Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Εργασίες κοπής, κλαδεμάτων και 

απομάκρυνσης  δέντρων στον χώρο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (παροχή 

υπηρεσιών)»  ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022».  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 

€ (με Φ.Π.Α.).. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής, κλαδεμάτων και απομάκρυνσης 
δέντρων στον χώρο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει 
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή απαιτείται η άμεση κοπή και απομάκρυνση κάποιων μεγάλων δέντρων (κυρίως Λευκών), 
στον χώρο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, διότι υπάρχει κίνδυνος, με άσχημες 
καιρικές συνθήκες, πτώσης αυτών τόσο στα κτίρια όσο και στον περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1766/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού εφαρμογής τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και 
ενημέρωσης στον αρχαιολογικό χώρου Σουλίου και στα σημαντικότερα μνημεία του». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 10629/15-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2413/18-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ.   125636/10629/18-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  5.000,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού εφαρμογής τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης στον 

αρχαιολογικό χώρου Σουλίου και στα σημαντικότερα μνημεία του». 

7. Την από  15/10/2021 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 έρευνα και τον σχεδιασμό εφαρμογής 

για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για την ενημέρωση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρου του 

Σουλίου και των σημαντικότερων μνημεία του.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Υπηρεσίες έρευνας και 

σχεδιασμού εφαρμογής τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης στον αρχαιολογικό χώρου Σουλίου 

και στα σημαντικότερα μνημεία του», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)   …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού εφαρμογής 
τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης στον αρχαιολογικό χώρου Σουλίου και στα 
σημαντικότερα μνημεία του», βάσει της από 15-10-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά στην έρευνα και στον σχεδιασμό εφαρμογής για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 
για την ενημέρωση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρου του Σουλίου και των σημαντικότερων 
μνημείων του. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1767/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες προστασίας κοίτης και αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλικών στο ρέμα 
Κάκαβος του Δήμου Πάργας (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 
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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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16696/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2477/26-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  164648/13121  από  20-10-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 και  με τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 2018-2020», Υποέργο: «Εργασίες προστασίας κοίτης και αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλικών 

στο ρέμα Κάκαβος του δήμου Πάργας  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  25-10-2021  τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού του ρέματος 

Κάκαβος που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πάργας, με παράλληλη προστασία των πρανών και του αναβαθμού 

συγκράτησης φερτών υλικών. Θα  γίνουν εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των 

προσχώσεων , εργασίες προστασίας των πρανών, καθώς και εργασίες με ογκόλιθους της περιοχής για την 

προστασία  των αναβαθμών που συγκρατούν την ορμή του νερού και φερτών υλικών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες προστασίας κοίτης και 

αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλικών στο ρέμα Κάκαβος του δήμου Πάργας  (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας κοίτης και αναβαθμού 
συγκράτησης φερτών υλικών στο ρέμα Κάκαβος του Δήμου Πάργας (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της 
από 25-10-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού 
του ρέματος Κάκαβος που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πάργας, με παράλληλη προστασία των πρανών 
και του αναβαθμού συγκράτησης φερτών υλικών, ήτοι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των 
φερτών υλικών και των προσχώσεων, προστασία των πρανών, καθώς και εργασίες με ογκόλιθους της 
περιοχής για την προστασία  των αναβαθμών που συγκρατούν την ορμή του νερού και φερτών υλικών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1768/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», 
αναδόχου «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.», μέχρι την 30-06-2022. 

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, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16280/25-10-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2479/26-
10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 8. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  21-05-2021  για ποσό   153.197,72€ χωρίς το Φ.Π.Α.9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε έξι  (4) μήνες  και λήγει την  21-11-2021. 10.Με την από  18-10-2021  αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2022 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 11. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 30-06-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου 

εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως 

την 30-06-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το 

οποίο δε κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί δεδομένου ότι  προέκυψε η  ανάγκη  εκπόνησης μελέτης 

κατασκευαστικών και κυκλοφοριακών λεπτομερειών του. Όπως επίσης υπήρξε αδυναμία έναρξης των 

εργασιών εντός συμβατικών χρονικών ορίων λόγω και του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, κατά τη θερινή 

τουριστική περίοδο, που είχε ως  αποτέλεσμα την ανάγκη μετάθεσης εκτέλεσης των εργασιών κατά τους 

χειμερινούς μήνες, κατόπιν και  πρότασης της τροχαίας Πρέβεζας.  Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 10,00% του 

έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο 

χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την   21-

11-2021 μέχρι την 30-06-2022 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου.....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», αναδόχου «Κ-ΞΙΑ 
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», μέχρι την 30-06-2022, 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1769/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών της οδού πρόσβασης προς ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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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. 16662/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2478/26-10-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  164643/13120  από  20-10-2021 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 αποκατάσταση φθορών της οδού 

πρόσβασης  προς ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Την από  25-10-2021 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 ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών του   ασφαλτοτάπητα στην οδό πρόσβασης προς το ΚΤΕΟ αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Η συγκεκριμένη οδό παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα στο οδόστρωμα που 

προχέονται από τον ερπυσμό του εδάφους, την φυσιολογική φθορά και την παρουσία των νερών στην ευρύτερη 

περιοχή. Θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κίνηση των 

οχημάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών της οδού πρόσβασης προς ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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 αποκατάσταση 
φθορών της οδού πρόσβασης προς ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 25-10-2021 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 ασφαλτομίγματος για την 
αποκατάσταση φθορών του ασφαλτοτάπητα στην οδό πρόσβασης προς το ΚΤΕΟ, αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παρουσιάζει εκτεταμένα προβλήματα στο οδόστρωμα που προέρχονται 
από τον ερπυσμό του εδάφους, την φυσιολογική φθορά και την παρουσία των νερών στην ευρύτερη 
περιοχή και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί 
η ομαλή και 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1771/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

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 

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 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. 7733/26-10-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2487/26-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 5.995,83 € χωρίς Φ.Π.Α. (7.434,82 € 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 7.434,82 € 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. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Κ.Λ.Π 

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ - ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Κ.Λ.Π 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ, 1 ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ 
46,77 € 57,99 € 

2 ΜΕ 103974 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-

ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ, 2 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 

1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ, 2 ΛΑΔΙΑ 20 ΛΙΤΡΑ 

80W90, 1 ΜΠΟΥΚΑΛΑ 

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ 

558,06 € 691,99 € 
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3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 315 mm (72 

ΜΕΤΡΑ) 
2.016,00 € 2.499,84 € 

4  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1000 

ΤΕΜ.) 

580,00 € 719,20 € 

5 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  4 ΣΕΤ 

ΣΤΕΓΑΝΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ, 1 

ΤΕΜ. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ, 1 

ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

2 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 

1ΤΕΜ  ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ, ΛΑΔΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΔΟΧΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΑ 

15/40 , ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 2 

ΔΟΧΕΙΑ 40 ΛΙΤΡΑ 10W, 8 ΤΕΜ 

ΔΟΝΤΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΒΑ, 

ΛΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 4 ΔΟΧΕΙΑ 80 

ΛΙΤΡΑ, 8 ΤΕΜ. ΒΙΔΕΣ ΛΑΜΑΣ 

1.175,00 € 1.457,00 € 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ΣΤΕΓΑΝΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ ΣΤΕΓΑΝΑ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 

ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΣΤΕΓΑΝΑ, ΣΕΡΒΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  - ΛΑΔΙΑ -

ΦΙΛΤΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ 

ΦΤΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΕΡ ΓΙΑ 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΣ 

ΚΟΥΒΑ 

1.620,00 € 2.008,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5.995,83 € 7.434,82 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1772/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

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 «Βελτίωση επαρχιακής 
οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: 
Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 
3.344.277,95 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2996/26-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2482/26-10-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι με την Αρ. Πρωτ. 115463/29.04.2021 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρους του προϋπολογισμού του 

ενάριθμου έργου 2020ΣΕ07100013 της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο 

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)».  

Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 2.696.998,35 € 

και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 3.344.277,95 €. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: 

Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε 

στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή 

του. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από το Εφετείο Ιωαννίνων έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 143/2021 απόφαση που αφορά 

την συντέλεση των απαλλοτριώσεων του παραπάνω έργου. 

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, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, 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…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
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A. 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 «Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 
3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)», 
συνολικού  προϋπολογισμού € 3.500.000,00 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. 2996/26-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 1078/26-10-2021 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. 

B. 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 «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, 
απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 3.344.277,95 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. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ  

3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 

2. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ 

3. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1773/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – 
Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14971/25-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2488/26-10-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  16-06-2021 για ποσό 203.225,80 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε ορίστηκε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και λήγει την 14-10-2021. 7. Με την από 29-09-

2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  

31-12-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του 

φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

 Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-2021  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το  70,00% των συμβατικών εργασιών του έργου 

και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων,  εκτάκτων εργασιών που προέκυψαν 

μετά από την κατολίσθηση του εδάφους. Απαιτείται επίσης επιπλέον χρόνος για την σύνταξη ΑΠΕ για την 

τακτοποίηση των ποσοτήτων και την αντιμετώπιση των έκτακτων εργασιών που προέκυψαν.     

 Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 14-

10-2021  μέχρι την 31-12-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς 
Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/1774/27-10-2021 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 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. 167638/2458/25-10-2021 
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. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of 
Cultural Tourism in Greece and Albania”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
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).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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. Τις  αριθμ. 14/767/13-05-2021, 20/1146/16-07-2021, 21/1240/30-07-2021 και 25/1432/08-09-2021 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας, 
κατάρτισης της διακήρυξης, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας, και κατακύρωσης 
στην εταιρεία με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αντικείμενο την «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-
CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020», προϋπολογισμού 133.000.00 € 
με Φ.Π.Α.. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 20827/26-10-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2484/26-10-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 1ον) Μετά την έγκριση από τη Διαχειριστική  Αρχή του ως άνω Προγράμματος του αιτήματος του 

επικεφαλής Εταίρου του Έργου για παράταση του Έργου με το ακρωνύμιο CLLD  ( Συνημμένο 1 ) και το από 

11-10-2021 και αριθμό Πρωτ.157205/19244 αίτημα της εταιρείας TREK Αναπτυξιακών Υποδομών και 

Υπηρεσιών Α.Ε  

2ον) Μετά το από 26/10/2021 Πρακτικό της ΕΠΠΕ του ως άνω έργου (Συνημμένο 3) με το οποίο εγκρίνει το 

ως άνω αίτημα του αναδόχου:    

Αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της από 24-9-2021 και αριθμ. Πρωτ. 147379/17812 ( (ΑΔΑΜ 

21SYMV009259052 ) Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε Θεσπρωτίας και της ως άνω Εταιρίας 

έως 30-04-2022 καθώς επίσης και την μετάθεση και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των 

επιμέρους παραδοτέων όπως αυτό φαίνεται στο νέο Παράρτημα της ως άνω σύμβασης. ( Συνημμένο 2 ) …». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, από 26-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

 «….  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου: : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local 

Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC 

Greece-Albania 2014-2020» . 

Σήμερα 26/10/2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:15 , στην Ηγουμενίτσα, συνήλθε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου  (Ε.Π.Π.Ε) η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 169014/20802/26-

10-2021 ΑΔΑ: 6Ζ4Ζ7Λ9-9Κ0) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο ως άνω έργο  και η οποία 

αποτελείται από τους: 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα 26-10-2021 
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1) Κώτσια Βενετία  

2) Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα  

3) Τσουμέτη Αναστασία  

 Προκειμένου να εξετάσει το από 11/10/2021 και με  αριθμ.Πρωτ. 157205/19244   αίτημα του αναδόχου 

του ως άνω έργου  ‘’ TREK  Αναπτυξιακών υποδομών και υπηρεσιών ΑΕ ‘’   , περί   μετάθεσης χρονοδιαγράμματος 

επιμέρους δραστηριοτήτων του  και τροποποίησης της από 24-09-2021 ( ΑΔΑΜ : 21SYMV009259052  ) Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και της ως άνω Εταιρείας .  

Η Επιτροπή με βάση την έγκριση παράτασης του έργου από τη Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος μετα 

από αίτημά του επικεφαλής εταίρου, εισηγείται την μετάθεση του Χρονοδιαγράμματος των επιμέρους 

δραστηριοτήτων του έργου και συμφωνεί με το υποβληθέν από τον ανάδοχο νέο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του έργου και των Παραδοτέων αυτού  όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο Νέο Παράρτημα της Σύμβασης 

. 

Το παρόν Πρακτικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται 

ως ακολούθως: 

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, έως 30-04-2022 της από 24-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009259052) Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και της εταιρείας με την επωνυμία 
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led 
Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg 
IPA CBC Greece-Albania 2014-2020, σύμφωνα με το από 26-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε) του Έργου (ανωτέρω υπό στ. 6) και την σχετική χρονική 
επέκταση του χρονοδιαγράμματος του έργου “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of 
Cultural Tourism in Greece and Albania” από τη Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία του 
Προγράμματος, 

καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του Παραρτήματος της ως άνω Σύμβασης, που αφορά στην 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το νέο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6
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