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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2)
Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και
αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος
Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος
Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος,
Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος
Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως
εξής:
1.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ.

2.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή
Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.

3.

Έγκριση του από 07-06-2022 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 υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου ««Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου»,
προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

4.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου».

5.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο
Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ», μέχρι την 31-12-2022.

6.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή
ατυχημάτων επί της Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 24-07-2022.

7.

Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του
έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο Πάρκο
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας
Ηπείρου”».

8.

Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.:
5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης (ενημέρωσηςπρόθεσης-πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που
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απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ισόπεδων
κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».
10.

Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την
αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και
παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».

11.

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη, επίβλεψη μελετών και
επίβλεψη έργου) για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας
Κεφαλόβρυσου».

12.

Έγκριση του από 06-06-2022 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 υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου»,
προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.

13.

Έγκριση του από 08-06-2022 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 ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά
φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαπραγμάτευσης.

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου
στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».

15.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους
χώρους στην περιοχή του Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος στα ορεινά του Δήμου Κόνιτσας (παροχή
υπηρεσιών)».

17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις
ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός
Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2022, της Π.Ε. Ιωαννίνων.

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την έναρξη
υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των
συνεχιζόμενων έργων».

19.

Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για τα έργα «TheRout_Net, Al SMART, Best,
CREATIVE@HUBS, AETHER» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

20.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του «6ου International Tiger Ioannina Boxing Cup “King
Pyrros”», με τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», που θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-10/07/2022, στα Ιωάννινα.

21.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Διεθνούς Πρωταθλήματος Τένις Juniors (αθλητών /τριών
κάτω των 18 ετών), που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-10/07/2022 στα Ιωάννινα.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων.
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23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού
δικτύου στα όρια της Μικρής Γότιστας».

24.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας
(παροχή υπηρεσιών)».

25.

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 «Επένδυση τμήματος της
αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

26.

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 «Συνδρομή στην κατασκευή
τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

27.

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 τμημάτων
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας»,
προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

28.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων στα αλιευτικά
στόμια (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε. Άρτας».

29.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς
Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση των
τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
του τέμπλου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

30.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς
Μητροπόλεως Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση
ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε.
Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

31.

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

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την
επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

33.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή –
συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

34.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα εκτός έδρας μετακινήσεων του
προσωπικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για
την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας έτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).

35.

Έγκριση των Πρακτικών 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους
2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ.

36.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
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37.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλου).

38.

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.

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 σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση των υποέργων «Προμήθεια
υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ και «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στον Αρίλλα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

2.

Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας
– Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)».

3.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατεπείγουσα τοποθέτηση πλέγματος προστασίας στην 3η Επαρχιακή οδό»,
αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 26-08-2022.

4.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων σε θερινά βοσκοτόπια στα όρια μεταξύ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

5.

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον της
Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την άσκηση παρεμβάσεων
υπέρ του κύρους και της ισχύος της υπ’ αριθμ. 4/2022 Πράξης του Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ιωαννίνων και της υπ’ αριθμ. 706/2022 απόφασης του
Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.

Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης
κατά της αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 50390/13-04-2022 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης
της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

7.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη
διεξαγωγή του «4ου Βυρώνειου Αγώνα Ημιορεινού Δρόμου 10km», με τον Αθλητικό
Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2022, στη Ζίτσα
Ιωαννίνων.

8.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.

9.

Έγκριση τροποποίησης ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της σύμβασης της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
κατά το έτος 2022.

10.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για
την επιστροφή παραβόλου.

11.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια».

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «40ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».
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13.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «1οι Βαλκανικοί αγώνες αισθητικής ομαδικής
γυμναστικής».

14.

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

15.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου
«ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all
five Senses PLUS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
ADRION 2014-2020.

16.

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της
διακήρυξής του, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση
του Έργου “ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism:
Indulging all Five Senses PLUS”», προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του
έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 03-06-2022 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1004/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 5/295/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού €
529.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2656/24-02-2022 εισήγηση
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. με την αριθμ.
27451/2643/24-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ.
έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 656 και αρ. πρωτ. 23999/1527/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜΦ7Λ9ΔΣΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 654 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του ως άνω
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 10/613/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
12-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 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. 187489 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε
ο οικονομικός φορέας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 229.932,65 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 46,10%.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8283/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1501/07-062022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0606-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 229.932,65 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και
μέση έκπτωση 46,10%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 06-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 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. 187489 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό
φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 229.932,65 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.)
και μέση έκπτωση 46,10%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
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−

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187489 που διενεργήθηκε στις 04-04-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας»,
προϋπολογισμού € 529.000,00 με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2022,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά
229.932,65 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 46,10%, σύμφωνα με το από 12-04-2022
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/613/18-04-2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 06-06-2022 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 «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
229.932,65 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
2022, σύμφωνα με την με α/α 656 και αρ. πρωτ. 23999/1527/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜΦ7Λ9-ΔΣΣ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 654 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 ο ΠΡ ΑΚ Τ ΙΚ Ο
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας»
προϋπολογισμού 529. 00 0,0 0 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Σήμερα, στις 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.)
του παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 35414/3384/09-03-2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της:
1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως πρόεδρο
2. Έλλη Μπαρέκα, , Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
3. Νικόλαο Κολιό, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για
την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την
αρ. πρωτ. 35414/3384/09-03-2022 διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Έγινε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 187489/2022.
Έχοντας υπόψη:

• την αριθ. 10/613/18-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από
04-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας,

• την από 06-05-2022 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους
συμμετέχοντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

• το με αρ. πρωτ. 82576/8017/30-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ προς τον
προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας
κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

• την από 01-06-2022 υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
• την από 01-06-2022 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ/νση Τεχν.
Έργων ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 84799/8283/1-6-2022.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα υποβληθέντα
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δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχό τους, διαπιστώνει ότι:

• τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και
• τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης
και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου
«Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας»

προϋπολογισμού 529. 00 0,00€ (με

αναθεώρηση και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, με
ποσό προσφοράς 229.932,65€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,10%.
Αναλυτικά:
Ποσό Προσφοράς
εργασιών:

169.440,37 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

30.499,27 €

Σύνολο:

199.939,64 €

Απρόβλεπτα 15%:

29.990,95 €

Σύνολο:

229.930,59 €

Αναθεώρηση:

2,06 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

229.932,65 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την
Επιτροπή ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 06-06-2022
Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ασπασία Γόγολου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1005/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν.
Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 2/131/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000,00 € 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 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».
6. Την αριθμ. 6/378/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α)
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων»,
προϋπολογισμού € 55.000,00 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 επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
3288/08-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 23-02-2022 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη
της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/131/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 16820/1914/20-01-2022 απόφαση
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου,
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β)
συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την αριθμ. 11/693/03-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 14-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 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. 187461 για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού €
55.000,00 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», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός
φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 41.667,38 € με
αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,06%.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7912/03-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1528/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα το από 01-06-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του
θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την
ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό
προσφοράς 41.667,38 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,06%.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 01-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 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. 187461 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00
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»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα
οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της
σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό
προσφοράς 41.667,38 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,06%.

−

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187461, που διενεργήθηκε στις 13-04-2022, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 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», στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 41.667,38 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 6,06%, σύμφωνα με το από 14-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/693/03-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και
βάσει του ανωτέρω, από 01-06-2022 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 «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 41.667,38 € με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρησηαποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 ο ΠΡ ΑΚ Τ ΙΚ Ο
Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του
έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων»
προϋπολογισμού 55.0 00, 00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Σήμερα, την 1η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής
Ε.Δ.) του παραπάνω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/378/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9Λ0Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε συνεδρίαση με
παρόντα τα μέλη της:
1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρο
2. Νικόλαο Κολιό, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
3. Βλάση Παπαδημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» για
την κατακύρωση της σύμβασης για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την
αρ. πρωτ. 42818/4064/22-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010246810) διακήρυξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Έγινε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, με αριθμό συστήματος 187461/2022.
Έχοντας υπόψη:

• την αριθ. 11/693/03-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΣ7Λ9-ΝΚ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από
13-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας,

• το με αρ. πρωτ. 77665/7528/20-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ προς τον
προσωρινό μειοδότη, περί υποβολής δικαιολογητικών για προώθηση της διαδικασίας
κατακύρωσης του αποτελέσματος, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

• την από 25-05-2022 υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
• την από 26-05-2022 υποβολή των αντίστοιχων έντυπων δικαιολογητικών (στη Δ/νση Τεχν.
Έργων ΠΗ), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 81339/7912/26-05-2022.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα

υποβληθέντα
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δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχό τους, διαπιστώνει ότι:

•

τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και

•

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

διακήρυξης
και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου
«Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων» προϋπολογισμού 55 .00 0,00€ (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ), στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», η
οποία είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, με ποσό
προσφοράς 41.667,38€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,06%.
Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:

30.222,90 €

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:

5440,12 €

Σύνολο:

35.663,02 €

Απρόβλεπτα 15%:

5.349,45 €

Σύνολο:

41.012,47 €

Αναθεώρηση:

654,91 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

41.667,38 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 01-06-2022
Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ασπασία Γόγολου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Νικόλαος Κολιός
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1006/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση του από 07-06-2022 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 υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου»,
προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10/617/18-04-2022 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 βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 57262/5508/14-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην
αρ. πρωτ. 5699/15-04-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από
υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε.
Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8629/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1535/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ.», με ποσοστό
έκπτωσης 18,00%, και ποσό προσφοράς 43.460,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 07-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 24-05-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 61908/5986/12-052022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/617/18-042022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού €
65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
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2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΩΣΤΑΣ Π.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ», β) «ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και γ) «ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ» 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 των υποψηφίων αναδόχων, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ.» 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 «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ.»,
με ποσοστό έκπτωσης 18,00%, και ποσό προσφοράς 43.460,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

−

−

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου»,
προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΚΩΣΤΑΣ Π.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 18,00%, και ποσό προσφοράς 43.460,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΣΤΑΣ Π.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 43.460,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 10/617/1804-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα
και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του
και όχι κανονικού διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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 επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης– άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των
εργασιών του Υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου »,
προϋπολογισμού 65.720,00 € (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την 24-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα
αποσφράγισης) οι υπογράφοντες:
1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος,
2. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Ι., ως τακτικό μέλος,
3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος,
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και
έχοντας υπ’ όψη:
-Την αριθμ. 57179/3843/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001,
και ορισμό αποφαινομένων οργάνων.
- Την υπ. αριθ. 10/617/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) 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 ΔΤΕ/ΠΗ «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου » προϋπολογισμού 65.720,00 € με
ΦΠΑ σύμφωνα με την αρ.Πρωτ. 57262/5508/14 -04 -2022 απόφαση έγκρισης των
συμβατικών τευχών του έργου της επικεφαλίδας, και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.)
- Την υπ. Αριθμ. 61908/5986 /12-05-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς
(3) οικονομικοί φορείς ,
συγκεντρωθήκαμε, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως
χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού
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διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές,
η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.
Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και
καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
1
2
3

Αρ. πρωτ/ημερομηνία
79052/7674 /24 - 05 - 2022
79063/7675 /24 - 05 - 2022
79066/7676 /24 - 05 - 2022

Επωνυμία προσφέροντα
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.61908/5986 /12-05-2022 Πρόσκληση κάθε φάκελος
προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους,
φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι
δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές
προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε
συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της
οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ο λογιστικός έλεγχος με τις αναγκαίες διορθώσειςσυμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Ακολούθως οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία Οικονομικού
Φορέα- Εργοληπτικής
Επιχείρησης

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση
%

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1ος
48.760,00 €
8,00%
ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
2ος
49.820,00 €
6,00%
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ος
50.350,01 €
5,00%
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, για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά
μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 8% σε 18% υποβάλλοντας
νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αρ. (79401/7699/24.05.2022) αίτησή
του, ενώ οι υπόλοιποι δύο φορείς δεν υπέβαλαν βελτιωμένη προσφορά και εμμένουν
στην αρχική τους προσφορά.
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Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές
κατά σειρά μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη
1ος
2ος
3ος

Επωνυμία Οικονομικού
Φορέα- Εργοληπτικής
Επιχείρησης
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Έκπτωση

43.460,00 €
49.820,00 €
50.350,01 €

18,00%
6,00%
5,00%

%

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. Πρωτ.79052 /7674 /26-05-2022 έγγραφό της, τον
προσωρινό μειοδότη «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών
από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε
ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και
απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Στις 7 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε
συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ » σύμφωνα με το
αριθ. πρωτ. 87804/8629/06-06-2022 έγγραφό του.
Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:
1. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
2. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου
32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της
σύμβασης υλοποίησης του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής
Ανθοχωρίου», στον οικονομικό φορέα «ΚΩΣΤΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ », ο οποίος προσέφερε την
μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 43.460,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό
έκπτωσης 18,00%.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ως κατωτέρω.
Ιωάννινα 07 - 06 -2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η πρόεδρος
Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1007/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του
Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και τις διατάξεις
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. 8/47/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υπαγωγή του έργου
«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας
Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ
232 Α/22.09.2005).
6. Την υπ’ αριθ. 45/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΝΣ465ΧΙ8-1ΤΡ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η
υπαγωγή του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
της Περιφέρειας Ηπείρου», στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η υλοποίησή του με Σύμπραξη
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
7. Την αριθμ. 21/1681/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την επιλογή του
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του
Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» και
καταρτίστηκε η Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια του ως άνω Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και εγκρίθηκαν οι όροι
αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ. 99951/9653/01-07-2019
εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος & Υποδομών
της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο Προκήρυξης.
8. Την αριθμ. 34/2738/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
διευκρινήσεις / τροποποιήσεις / συμπληρώσεις σε σημεία - άρθρα της Προκήρυξης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α (ΕΣΗΔΗΣ): 84215, για την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του
Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», με Σύμπραξη
Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και η παράταση κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι
την 13η Ιανουαρίου 2020, της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού
με Ανταγωνιστικό Διάλογο.
9. Την αριθμ. 35/2812/02-12-2019 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./1073/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 84215, για την Α΄ Φάση – Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
10. Την αριθμ. 3/165/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, η αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα
«Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
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με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: «Αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Την αριθμ. 14/755/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 28-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος), για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της
Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα με το οποίο: Α) Προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της
Β΄ φάσης του Διαγωνισμού, ήτοι στη συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι κάτωθι
Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς, των οποίων οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν πλήρεις
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης: 1. Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», 2. «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED
A.E.» και 3. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και Β) Αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της Β΄ φάσης
του Διαγωνισμού, οι κάτωθι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς: 1. «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
TRITON ACT», επειδή δεν υπέβαλαν Υποφακέλους ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ούτε σε έντυπη μορφή και 2. Ένωση «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - PAGANO & ASCOLILLO
SPA», επειδή ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις /
αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ως άνω
Πρακτικό.
12. Την αριθμ. 10/498/31-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 16-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με
τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Β΄ Φάση – Στάδιο Β.1 Διάλογος),
για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση
του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα
με το οποίο, εγκρίθηκε η συμμετοχή των κάτωθι τριών (3) Προεπιλεγέντων Οικονομικών Φορέων
(κατά σειρά κατάθεσης των φακέλων Συμμετοχής), στη Β΄ Φάση του ως άνω Διαγωνισμού,
δεδομένου ότι οι Φάκελοι με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στον Διάλογο που κατέθεσαν
εμπρόθεσμα, είναι επαρκείς ως προς το περιεχόμενο και καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου
5 της Πρόσκλησης Στάδιο Β.Ι – Διάλογος «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο» του έργου, ως
εξής: (1) Ένωση «ΙNTRΑKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. – VE TTE», (2) «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED A.E.» και (3) «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
13. Την αριθμ. 11/692/03-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 18-04-2022 Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ) και
των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Β΄ Φάση – Στάδιο Β.Ι Διάλογος), για
την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση
του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 σύμφωνα
με το οποίο, κηρύχθηκε το πέρας του Διαλόγου της Φάσης Β.Ι (“Διάλογος”) του διαγωνισμού.
14. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8660/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1487/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:

«... Κατά τη Β’ φάση του Διαγωνισμού του έργου του θέματος που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και
διαρκεί μέχρι το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πραγματοποιηθούν τα εξής δύο στάδια:
Στάδιο Ι: Διενέργεια διαλόγου
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση.
Η Φάση Β.Ι του Διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 11/692/3-5-2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία και εγκρίθηκε το Πρακτικό Πέρατος
Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στους Προεπιλεγέντες με
την ανάρτησή της στον σχετικό ιστότοπο του διαγωνισμού του θέματος στο ΕΣΥΔΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, καλούμαστε να αποφασίσουμε την έναρξη της
επόμενης και τελικής Φάσης Β.ΙΙ του Διαγωνισμού, για την οποία προαπαιτείται η έγκριση των Τευχών
Δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ, ήτοι η έγκριση: α) της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
(ΠΥΔΠ) με τα Παραρτήματά της και β) του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων του.
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Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Φάση Α’:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 21/1681/03-07-2019 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού αποτελείται από δύο (2)
στάδια:
Στάδιο Ι: Διενέργεια διαλόγου και
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή προσωρινού αναδόχου), στα οποία
δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον οι Προεπιλεγέντες κατά την Α’ Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
ήτοι οι κάτωθι:
- ΕΝΩΣΗ INTRAKAT – OMEXOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – VE TTE
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FOTAGONLED ΑΕ
Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και
α) της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής και
β) του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης μετά των Παραρτημάτων αυτής,
εισηγούμαστε
την Έγκριση των όρων διενέργειας και των τευχών δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ του δημόσιου διεθνούς
διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης
(ΙΦΣ) του Έργου του θέματος, ήτοι: α) της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) με τα
Παραρτήματά της και β) του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης με τα Παραρτήματά του, ώστε να ξεκινήσει το
τελικό στάδιο του Διαγωνισμού (Φάση ΒΙΙ: Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών).
Συνημμένα: Α) Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής Β) Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης μετά των
Παραρτημάτων αυτής …».

15. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τους όρους διενέργειας και τα τεύχη δημοπράτησης της Φάσης Β.ΙΙ του Δημόσιου Διεθνούς
Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού
στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
2019/S 154-379978 Προκήρυξη, και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 84215 όπως συντάχθηκαν από τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα –στην
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 8660/07-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας– Σχέδια, ήτοι: α) Προκήρυξη
Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
(ΠΥΔΠ) μετά των Παραρτημάτων αυτής και β) Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης μετά των
Παραρτημάτων αυτής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1008/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο
Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ», μέχρι την 31-12-2022.
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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8217/06-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1481/06-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…β). Η δημοπρασία έγινε την 08-01-2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Π.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 49,69 %.γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την
06-11-2020 για συνολικό ποσό 105.497,26€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 77.735,05€ για εργασίες, 13.759,10€
για απρόβλεπτες δαπάνες, 10,80€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 25.319,34€ για Φ.Π.Α.
3. Προθεσμίες :
α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 06-03-2020.
β) Έγκριση 1ης παράτασης μέχρι την 30-09-2021.
γ) Έγκριση 2ης παράτασης μέχρι την 31-12-2021.
δ) Έγκριση 3ης παράτασης μέχρι την 30-06-2022.
4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας :
α) Με την αρίθμ. 183685/6580/21-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 – 2020» για το
υποέργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα - Αεροδρόμιο - Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο.
20».
5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες του έργου (Α.Π.Ε.) :
α) Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την υπ’ αριθμ. 120454/12294/01-09-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. / Π.Η.
6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : α) Συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.
7. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του
συμφωνητικού) :
α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
40 %
β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
40 %
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 84080/8217/31-05-2022 αίτησή του για την
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:
Το έργο προβλέπει την κατασκευή πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. 20 σε μήκος περίπου 2,5χλμ.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως
σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η συνέχιση των εργασιών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει σημειωθεί πολύ
μεγάλη αύξηση του κόστους των εργασιών, ως αποτέλεσμα της υπερβολικής σε ορισμένες περιπτώσεις
(αδρανή, δομικός χάλυβας, σκυρόδεμα) αύξησης των τιμών των υλικών, αλλά και πάσης μορφής ενέργειας
που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Οι αυξήσεις αυτές είναι ένα έκτακτο γεγονός, πέρα από κάθε
κανονικότητα και προφανώς δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Άλλωστε και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, έχει ανακοινώσει
την πρόθεση του να νομοθετήσει μια σειρά παρεμβάσεων, στην κατεύθυνση εξομάλυνσης της κατάστασης
που έχει δημιουργηθεί από εξωγενείς παράγοντες, στη διαδικασία κατασκευής των έργων.
2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας
περαιώσεως εργασιών:
Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους
αποδέχεται η Υπηρεσία.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν εν μέρει οι λόγοι που
επικαλείται στην με αριθμ. 195749/19045/08-12-2021 αίτησή του ο ανάδοχος,
ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-122022 «με / χωρίς αναθεώρηση». ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη
στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την
31-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
➢

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

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1009/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για την
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς
αποφυγή ατυχημάτων επί της Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 24-07-2022.
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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8079/06-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1489/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… ► Σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
υποέργου : «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας (παροχή
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00€, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
► Σας επισυνάπτουμε το από 30-05-2022, αίτημα της αναδόχου τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία :
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».
► Επιπλέον σας αποστέλλουμε το από 06-06-2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, ό-πως συντάχθηκε
από την οριζόμενη επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και σας παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες ….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση από 06-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής,
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου
ΥΠΟΕΡΓΟ: Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων
επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας (παροχή υπηρεσιών)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στα Ιωάννινα σήμερα την 06η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 οι κάτωθι :
1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος Τ.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
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Την υπ’ αριθ. 86054/8078/30-05-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) που οριστήκαμε ως επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών του υποέργο: «Άμεση βελτίωση ορατότητας
προς αποφυγή ατυχημάτων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», του έργου: «Συντήρηση
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Την υπ’ αριθ. 3/225/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9- ΘΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η.,
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της εν λόγω υπηρεσίας.
5. Την υπ’ αριθ. 35160/3374/09-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΥ3Π7Λ9-ΙΙΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί
έγκρισης της απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση των υπηρεσιών του θέματος.
6. Την από 09-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010176353) υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη
Ηπείρου και του αναδόχου : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».
7. Το από 30-05-2022 με αριθ. πρωτ. 86057/8079 αίτημα του αναδόχου : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.»
Και επειδή
➢ Το γεγονός ότι η εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών, για την βελτίωση της ορατότητας προς
αποφυγή ατυχημάτων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Άρτας στο ύψος της Γέφυρας Καλόγηρου και εντός της
απαλλοτριωμένης ζώνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της σύμβασης, δεν ήταν δυνατή, καθώς,
για την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας επέμβασης από
Δασαρχείο Φιλιππιάδας, γεγονός που απαιτούσε χρόνο, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης των
εργασιών.
Κατόπιν των παραπάνω :
Εισηγούμαστε
1. Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για τον : «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή
ατυχημάτων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», που προβλέπονταν έως τις 09-06-2022
μέχρι τις 24-07-2022, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
3.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
……….…………………………………………………………..………………………………………….….».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων
επί της Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 24-07-2022, σύμφωνα με το από 06-06-2022 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5),
της Επιτροπής Παραλαβής.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1010/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών
του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο
Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της
Περιφέρειας Ηπείρου”».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), 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
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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. 9/547/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 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
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των
διαδικασιών του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data
Center) στο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας)
της Περιφέρειας Ηπείρου”», βάσει της από 18-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7287/18-05-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1479/06-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ……:
7. Την υπ’ αριθ. 39755/2661/16-03-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ 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:
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του έργου:
«Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και
Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας Ηπείρου»».
8. Την από 18-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Παίρνοντας δε υπόψη
1. Την υπ’ αριθ. 9-547/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΝ87Λ9-ΩΘΖ) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. πρωτ. 57473/5547/20-04-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
3. Την από 04-05-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την επιλογή βέλτιστου μοντέλου δημοπράτησης, το σχεδιασμό
του τεχνικού έργου και την υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, αναλόγως προς
τον τρόπο που τελικά θα επιλεχθεί από τη Προϊσταμένη Αρχή του έργου, στον οικονομικό φορέα: «iNNOS
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», µε ποσά, σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω
πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, σύμφωνα µε την αριθ.
9/547/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΝ87Λ9-ΩΘΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή
της δαπάνης, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ)..…».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
όπως και στη σχετική αριθμ. 9/547/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
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υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του έργου
“Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο Πάρκο Υψηλής
Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας Ηπείρου”», στον
οικονομικό φορέα «iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», (Α.Φ.Μ.:
800697009 - ΔΟΥ Ιωαννίνων, Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 9, Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα) που διαθέτει
τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών,
στο ποσό των 37.200,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από
04-05-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 57473/5547/20-042022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 9/547/07-04-2022
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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1011/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.:
5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 14/882/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 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
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με
αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο
4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», βάσει της από 29-03-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8645/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1488/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ……:
7. Την υπ’ αριθ. 78936/5315/24-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ 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:
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. 5473/23-12-2021
Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού» υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές
εγγείων βελτιώσεων».
8. Την από 29-03-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Παίρνοντας δε υπόψη :
4. Την υπ’ αριθ. 14/882/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.).
5. Την με αριθ. πρωτ. 83413/8122/06-06-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
6. Την από 07-06-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Νικ. Γούναρη.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την παροχή τεχνικής υποστήριξης – συμβουλών σχετικά με την
ωρίμανση έργων που θα υποβληθούν στην με αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 Πρόσκληση του Π.Α.Α. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς χρηματοδότηση, στον οικονομικό φορέα: «Νικ.
Γούναρης», µε ποσά, σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
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Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, σύμφωνα µε την αριθμ. 14/882/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή της δαπάνης, ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
όπως και στη σχετική αριθμ. 14/882/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να
μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση προτάσεων της με αριθμ. πρωτ.: 5473/2312-2021 Πρόσκλησης του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μέτρο 4:
Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», προϋπολογισμού
37.200,00 €, στον οικονομικό φορέα «Νικ. Δ. Γούναρης» (Δ/νση: Βύρωνος 22, ΤΚ 34100
Χαλκίδα, τηλ. 6945554261) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα
στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 36.580,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 07-06-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της
αριθμ. πρωτ. 83413/8122/06-06-2022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την
αριθμ. 14/882/26-05-2022 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1012/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης (ενημέρωσηςπρόθεσης-πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ισόπεδων
κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8361/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1473/03-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Στα πλαίσια εξέλιξης των ενεργειών για την κατασκευή του έργου « Κατασκευή Ισόπεδων Κόμβων επί τις
εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στη συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας» που επιτελεί με την κατασκευή
του τον σκοπό της Δημόσιας Ωφέλειας και της Κήρυξη της Απαλλοτρίωσης του που προγραμματίζεται από
την Περιφέρεια Ηπείρου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν2882/2001 (ΦΕΚ17/Α/2001), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει την παρούσα χρονική στιγμή.
Σας διαβιβάζουμε:
- Tην από 02-6-2022 (αρ. πρωτ. 85361/8360/02-6-2022) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για την Κήρυξη
Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή Ισόπεδων
Κόμβων επί τις εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στη συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας», σύμφωνα με την
Κτηματολογική Μελέτη «Κατασκευή Ισόπεδων Κόμβων επί τις εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στη
συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας».
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρ. 3 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει την παρούσα χρονική στιγμή, η σχετική Ανακοίνωση θα πρέπει να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που
εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή το
μεγαλύτερο τμήμα αυτής.
Η χωροθέτηση του έργου και η υπο απαλλοτρίωση εκτάσεις εντάσσονται εντός του Δήμου Ιωαννιτών, στην
Τοπική Κοινότητα της Νεοκαισάρειας. Για τον ανωτέρω λόγο και σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με το
Γραφείο Τύπου της Π.Η. σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται σχετική δαπάνη διάθεσης πίστωσης περί τα
115,32 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τη δημοσίευση της από 85361/8360/02-6-2022
Ανακοίνωσης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα των Ιωαννίνων (με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»), ως
πρωτεύουσα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου βρίσκεται η υπό απαλλοτρίωση έκταση.
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0841, ΕΦ: 072, του προϋπολογισμού έτους 2022 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή ενέργεια…».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 115,32 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0841 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για τη δημοσίευση σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα
των Ιωαννίνων (με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»), της αρ. πρωτ. 85361/8360/02-6-2022 Ανακοίνωσης
(ενημέρωσης-πρόθεσης-πρότασης) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, περί Κήρυξης
Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ.
Νεοκαισάρειας».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1013/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την
αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του έργου
της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του
πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας
Δήμου Πάργας, 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8789/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1532/08-062022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α 17/06-02-2001) όπως
τροποποιήθηκε κsαι ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 /Α/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016
«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Του Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 194/79.
6. Του 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Π.Δ. 515/89.
7. Του Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει - και όλες οι κανονιστικές πράξεις
(Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για
την ερμηνεία του.
8. Την υπ’ αριθ. 2/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Τις με αριθ. 5019/568/3-2-2011 και 43282/3418/07-07-2011 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
10. Του Π.Δ. 7/31-01-2013 ¨Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων,
μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2055 κλπ αρμοδιότητας των Περιφερειών¨ όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το ΦΕΚ 81/Α΄/05-04-2013, καθώς επίσης και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθ. 6/17-04-2013 του
Υπουργείου Εσωτερικών, και
11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων, καθώς και γενικότερα
κάθε διάταξης (νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.
και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. οικ. 39779/3844/07-04-2015 (ΑΔΑ: 64ΗΕ7Λ9-ΧΥ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε ο κτηματολογικός πίνακας και τα κτηματολογικά διαγράμματα του έργου
του θέματος.
2. Την με αριθμ. 6/27/22-07-2015 (ΑΔΑ: 76ΔΞ7Λ9-ΣΚΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου
Ηπείρου (ΦΕΚ τ.Α.Α.Π. 176/19-08-2015), με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτων που απαιτούνται για το έργο του θέματος.
3. Την με αριθμ. 91/23-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΘΘ7Λ9-3ΛΚ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την
ένταξη της πράξης του έργου του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5000123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος 2014-2020».
4. Την από 13-02-2017 ορθή επανάληψη της με αριθμ. 155/10-02-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΥΧ7Λ9-Ε0Γ) απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την τροποποίηση της πράξης ένταξης του έργου του θέματος με κωδικό
ΟΠΣ 5000123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
5. Την με αριθμ. 46/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία καθορίζονται οι
προσωρινές τιμές μονάδος για την αποζημίωση των ακινήτων και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων
και των δικαστικών εξόδων.
6. Την με αριθμ. οικ. 27720/3240/30-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΑΕ7Λ9-Ν2Μ) της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,
με την οποία εγκρίθηκε ο προσωρινός πίνακας παρακατάθεσης για την αποζημίωση των δικαιούχων
ιδιοκτητών ακινήτων καθώς και την αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων
συνολικής δαπάνης ποσού 287.889,36 €.
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7. Την με αριθμ. 29205/1349/04-04-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 500.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου του θέματος της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου
με Κ.Α. 2016ΕΠ01810013.
8. Την με αριθμ. 53661/6201/13-06-2017 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 139/22-06-2017) δημοσίευση παρακατάθεσης
δικηγορικής αμοιβής, δικαστικών εξόδων και αποζημίωσης ακινήτων της απαλλοτρίωσης του έργου του
θέματος.
9. Την με αριθμ. 33/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με την οποία αναγνώρισε
δικαιούχους ακινήτου της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος και καταδικάζει τα δικαστικά έξοδα
ποσού 400 € στην Περιφέρεια Ηπείρου.
10. Την με αριθμ. 12/843/13-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση για την λήψη απόφασης της έγκρισης του
αντικειμένου του θέματος.
11. Την με αριθμ. 1006/25-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΟΕ7Λ9-3ΤΟ) απόφαση το Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την
οποία τροποποιήθηκε η πράξη του έργου του θέματος.
12. Την με αριθμ. 58515/06-06-2022 (ΑΔΑ: 6Η9246ΜΤΛΡ-ΦΩΔ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022,
στην ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2016ΕΠ01810013 του έργου του θέματος με τα αντίστοιχα οικονομικά του
στοιχεία.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Την έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση
δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε με την αριθμ. 6/27/22-07-2015 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβούλιου Ηπείρου (ΦΕΚ τ.Α.Α.Π. 176/19-08-2015) για την κατασκευή του έργου:
«ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην
ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».
2. Την έγκριση, για την παρακατάθεση, δαπάνης συνολικού ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σε βάρος
της πίστωσης του ενάριθμου έργου με κωδικό Κ.Α. 2016ΕΠ01810013 της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου, στα
πλαίσια του παραπάνω προαναφερόμενου πίνακα παρακατάθεσης. …».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα

−

−

Την έγκριση του 1ου πίνακα παρακατάθεσης συμπληρωματικών δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση
δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτου που απαλλοτριώθηκε με την αριθμ. 6/27/22-07-2015 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβούλιου Ηπείρου (ΦΕΚ τ.Α.Α.Π. 176/19-08-2015) για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην
Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας,
Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού ποσού € 400,00 όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της υπ’ αριθμ. 33/2022 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με την οποία αναγνώρισε δικαιούχους ακινήτου της απαλλοτρίωσης του έργου
και επιδικάζει τα δικαστικά έξοδα ποσού 400,00 € στην Περιφέρεια Ηπείρου και
Την έγκριση δαπάνης ποσού € 400,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2016ΕΠ01810013 για την παρακατάθεση στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, για δικαστικά έξοδα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
-43-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1014/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη, επίβλεψη
μελετών και επίβλεψη έργου) για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Κοινότητας Κεφαλόβρυσου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8698/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1530/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Προς την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου , με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3389/0706-2022, έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση δύο υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότητας: α)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και β) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, για την σύνταξη, επίβλεψη
μελετών και επίβλεψη του έργου, με τίτλο, όπως το αναφέρουμε παρακάτω :
Αρχιτεκτονικές μελέτες
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
• «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου»
Η/Μ μελέτες
για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
• «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου»
Όπως προκύπτει από την αριθ. 135/2022 (ΑΔΑ 6ΖΣ0Ω1Ω-Ξ0Μ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου το
ως άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Πωγωνίου υφίσταται έλλειψη κατάλληλου τεχνικού
προσωπικού ώστε να προβεί στην σύνταξη μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας
Κεφαλόβρυσου» στα πλαίσια υλοποίησης συμβάσεως, από τον Δήμο Πωγωνίου .
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις
διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε
να αποφασίσετε για :
Την έγκριση σύναψης Συμβάσεως Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Πωγωνίου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος,
Την έγκριση των όρων της εν λόγω Συμβάσεως Διαβαθμιδικής Συνεργασίας , όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί
στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο.
Το προσωπικό που διατίθεται είναι :
α) Η κα Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος,
της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
α) Ο κος Βούρδας Περικλής , ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος, του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου..…».

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

Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν.3852/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, με
σκοπό την διάθεση δύο υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου ειδικότητας Αρχιτέκτονα
Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, για την σύνταξη μελέτης και επίβλεψη του έργου
«Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου», δεδομένης της έλλειψης κατάλληλου
τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Πωγωνίου,
και εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.
5) αριθμ. πρωτ. 8698/08-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, Σχέδιο.
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Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη
του Δήμου Πωγωνίου είναι η κα Δόνου Αμαλία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος του
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ο
κος Βούρδας Περικλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος, του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου.
−

Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας,
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
Δομικών Έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του
τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1015/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση του από 06-06-2022 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 υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου»,
προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 10/631/18-04-2022 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 «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με
τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου και τα από 06-04-2022 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 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. 2829/28-02-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για
την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8176/06-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1480/0606-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 106.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και
ποσοστό έκπτωσης 11,00%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 06-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 19-05-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 61957/6009/10-05-2022 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/631/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων
Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση
– αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ΄
ΣΙΑ ΟΕ» β) «ΤΕΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γ) «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΛΕΥΘ.»
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
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πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των
υποψηφίων αναδόχων, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΟΕ» 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς
106.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 11,00%.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

−

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 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 «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσό προσφοράς 106.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό
έκπτωσης 11,00% και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
κ΄ ΣΙΑ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 106.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361
του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 10/631/18-042022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού
διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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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 «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και
Περιστερίου», προϋπολογισμού 148.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Στα Ιωάννινα, την 19 Μαΐου 2022, 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 Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως αναπληρωματικό
μέλος
3. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και
σύμφωνα με:
- Την αριθμ. 52372/3530/07-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, και
ορισμό αποφαινόμενων οργάνων.
- Την υπ. αριθ. 10/631/18-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) 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 «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ.
Γότιστας και Περιστερίου» προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.)
- Το με Αρ. Πρωτ. 61957/6009/10.05.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016
Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον
διαγωνισμό αυτό.

-50-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

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) τρεις οικονομικοί φορείς (76432/7383, 76434/7384,
76437/7385 19-05-2022)
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

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Έκπτωση

κατάταξης

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(%)

προσέλευσης

κατάταξης

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(μειοδοσίας)
1

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

1η

108.612,91€

9,00%

2

ΤΕΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3η

113.387,10€

5,00%

3

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΛΕΥΘ.

2η

111.000,02€

7,00%

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

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη
1ος

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση
Με.Εκπ.
%

1η

108.612,91€

9,00%

2ος

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΛΕΥΘ.

3η

111.000,02€

7,00%

3ος

ΤΕΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2η

113.387,10€

5,00%

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: 76432/7383/19.05.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη
έκπτωση του από το 9% σε 11% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με
την υπ’αρ. (77334/7467/20.05.2022) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι Ο.Φ. δεν
ανταποκρίθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον
κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη
1ος

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση
Με.Εκπ.
%

1η

106.225,81€

11,00%

2ος

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΛΕΥΘ.

3η

111.000,02€

7,00%

3ος

ΤΕΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2η

113.387,10€

5,00%
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα
«Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 11,00%, συνολικό ποσό προ
Φ.Π.Α: 106.225,81€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 83723/8176/3105-2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 77334/7467/25-05-2022) 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 06.06.2022 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 «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ»,
με ποσοστό έκπτωσης 11,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 106.225,81€ και εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Ιωάννινα 06.06.2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1016/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση του από 08-06-2022 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 ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 9/550/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Βορείου Τζουμέρκων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ζημιών
στον οικισμό Τ.Κ. Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με
ΦΠΑ, ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για
την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 12/773/13-05-2022 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 ζημιών στον
οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 46330/4419/04-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και βάσει της από 03-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ.
9/550/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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.
6872/10-05-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’
36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του
έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8668/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1529/0806-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ, με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.
43.548,39 €.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 08-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
που διενεργήθηκε στις 31-05-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 77735/7554/20-05-2022 Πρόσκλησης και λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/773/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών
στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ,
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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»,
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) «R-V-R
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», β) «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» και γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ κ’
ΣΙΑ ΟΕ» 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
των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» 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 «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.548,39 €.

−

−

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από
έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 43.548,39 € και
Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 43.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, 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».

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 12/773/13-052022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και
αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού
διαγωνισμού.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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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 ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα.»,
προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες:
1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, 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. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:
- Την αριθμ. 46028/3149/29-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και ορισμό
αποφαινόμενών οργάνων.
- Την υπ. αριθ. 12/773/13-05-2022 (ΑΔΑ:6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ) 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 ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά
φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)
- Το με Αρ. Πρωτ. 77735/7554/20.05.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016
Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό
αυτό.
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
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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) τρεις οικονομικοί φορείς (81998/7971/27.05.2022, 82835/8042/30.05.2022,
83147/8083/31.05.2022)

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

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Έκπτωση

κατάταξης

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(%)

κατάταξης

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

προσέλευσης

(μειοδοσίας)
1
2
3

R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

2η
1η
3η

47.903,23€
47.419,36€
47.903,23€

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

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).

-58-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη

Έκπτωση
Με.Εκπ.
%

1ος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

2η

47.419,36€

2,00%

2ος

R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

1η

47.903,23€

1,00%

3ος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

3η

47.903,23€

1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:
- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των 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: 81998/7971/31.05.2022 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 2% σε 10% υποβάλλοντας νέα
βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (85853/8438/02.06.2022) αίτησή του, ενώ οι
υπόλοιποι Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω
πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σειρά
κατάταξης

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα -

α/α

Ποσό

Εργοληπτικής Επιχείρησης

προσφοράς

προσφοράς

(υποβολής)

προ ΦΠΑ

μειοδότη

Έκπτωση
Με.Εκπ.
%

1ος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

2η

43.548,39€

10,00%

2ος

R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

1η

47.903,23€

1,00%

3ος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ κ’ ΣΙΑ ΟΕ

3η

47.903,23€

1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 43.548,39€ και
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
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Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 88414/8668/07-06-2022),
σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 85853/8438/03-06-2022) 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 08.06.2022 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 «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης
10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.: 43.548,39€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω
μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 08.06.2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Κωνσταντίνος Μπότης

Ιωάννης Μάμαλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1017/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Κεντρικό
Ζαγόρι (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 7987/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1462/02-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 79060/5325 από 24-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020- 2022»,
Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Κεντρικό
Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 02-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την διευθέτηση των ομβρίων κατά
μήκος του οδικού δικτύου, στην περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου, την διαμόρφωση των πρανών σε
κατολισθαίνοντα σημεία. Καθώς και την αποκατάσταση φθορών σε οδούς πρόσβασης προς παραγωγικές
μονάδες αλλά και προς περιοχές υλοτόμησης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και
πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020- 2022», για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης τάφρων και πρανών κατά μήκος
του οδικού δικτύου στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-06-2022 τεχνικής
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες διευθέτησης των ομβρίων, κατά μήκος
του οδικού δικτύου στην περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου, διαμόρφωσης των πρανών σε σημεία που
κατολισθαίνουν, καθώς επίσης και εργασίες για την αποκατάσταση φθορών σε οδούς πρόσβασης προς
παραγωγικές μονάδες, αλλά και προς περιοχές υλοτόμησης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1018/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους στην
περιοχή του Σουλίου (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 8069/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1463/03-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 82620/5581 από 30-05-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους
στην περιοχή του Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 02-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα που σκοπό
έχουν την αποκατάσταση βατότητας προς τα μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή του Σουλίου. Θα γίνει
καθαρισμός των καταπτώσεων, διευθέτηση των ομβρίων και βελτίωση της βατότητας της χωμάτινης οδοποιίας
πρόσβασης σε αυτά.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας και
βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος
των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.).…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση πρόσβασης
προς κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-062022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες, με χωματουργικά μηχανήματα,
για την αποκατάσταση βατότητας προς τα μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή του Σουλίου και
συγκεκριμένα καθαρισμός των καταπτώσεων, διευθέτηση των ομβρίων και βελτίωση της βατότητας της
χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης σε αυτά.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1019/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ανακατασκευή οδοστρώματος στα ορεινά του Δήμου Κόνιτσας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8053/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1464/03-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 82606/5578 από 30-05-2022 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: «Ανακατασκευή οδοστρώματος στα ορεινά του δήμου Κόνιτσας (παροχή
υπηρεσιών)».
8. Την από 02-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αποκατάσταση και ανακατασκευή
οδών πρόσβασης και σύνδεσης με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κόνιτσας, με σκοπό να
εξυπηρετηθούν παραγωγικές μανάδες, υλοτόμοι αλλά και οι κάτοικοι προς τις ιδιοκτησίες τους. Θα
ανακατασκευαστούν καθιζήσεις στο τμήμα προς Αετομηλίτσα, όπου εκεί κυρίως παρουσιάζονται προβλήματα,
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζονται αντίστοιχα προβλήματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος στα
ορεινά του δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος στα ορεινά του Δήμου
Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση και ανακατασκευή οδών πρόσβασης και σύνδεσης
με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κόνιτσας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
παραγωγικές μανάδες, υλοτόμοι, αλλά και οι κάτοικοι προς τις ιδιοκτησίες τους, με ανακατασκευή των
καθιζήσεων στο τμήμα προς Αετομηλίτσα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπου παρουσιάζονται
αντίστοιχα προβλήματα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1020/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις
ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται
εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2022, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3804/06-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με
αρ. πρωτ. 1477/06-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται
την έγκριση δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του κ. Τάτση Σπυρίδωνα, μόνιμου
Υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η./Π.Ε. Ιωαννίνων, για
πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων - μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου,
διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων – μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας
Ηπείρου κατά το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε
βάρος του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.: 072 ΚΑΕ: 0899).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 6.000,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
στο όνομα του Σπυρίδωνα Τάτση, μόνιμου υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, για την πληρωμή τεχνικού ελέγχου
οχημάτων – μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) – βεβαιώσεις ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης
οχημάτων – μηχανημάτων, που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το Β΄ Εξάμηνο του
έτους 2022.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος

-68-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1021/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την έναρξη υλοποίησης του
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των συνεχιζόμενων έργων».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5875/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1486/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 24.800.00 €, που αφορά την
ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια
Ηπείρου για την έναρξη υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά
σε αυτό των συνεχιζόμενων έργων» και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2020ΕΠ03000000 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Περιφέρειας
Ηπείρου».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την έναρξη υλοποίησης του
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των συνεχιζόμενων έργων» και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
Κ.Α. 2020ΕΠ03000000 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Περιφέρειας
Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5875/07-06-2022 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:
«… Με την θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) (ως μετεξέλιξη του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) με τον Ν.4635/2019 (Α' 167) θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα για τον σχεδιασμό, την διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων από τους
εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη
στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες
αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ
198, Β΄/26-01-2022) θα πρέπει γίνει παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την
έναρξη υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των
συνεχιζόμενων έργων .
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε:
1. Την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 24.800.00 €, που αφορά την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την έναρξη
υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης και την μεταφορά σε αυτό των συνεχιζόμενων έργων
» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 85217/5718/02-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ03000000 και
τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Περιφέρειας Ηπείρου» σύμφωνα με την ανωτέρω
απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου...».
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1023/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του «6ου International Tiger Ioannina Boxing Cup “King
Pyrros”», με τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», που θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-10/07/2022, στα Ιωάννινα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3470/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1500/07-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του «6ου
International Tiger Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”», που θα πραγματοποιηθεί, με τον
Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», από 07 έως 10 Ιουλίου 2022, στα
Ιωάννινα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην
διοργάνωση, με τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης», του «6ου
International Tiger Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”», που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως
10 Ιουλίου 2022, στα Ιωάννινα, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/15/24-05-2022
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.900,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για
την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας αθλητών και υπηρεσιών catering, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 3470/07-06-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω,
ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 5/15/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα
στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι :
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο Πυγμαχικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων «Ο Τίγρης» προτίθενται να διοργανώσει
στα Ιωάννινα για 6η συνεχόμενη χρονιά «International Tiger Ioannina Boxing Cup “King Pyrros”» στις 7,8,9 και 10
Ιουλίου 2022.
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Πρόκειται για Διεθνείς Αγώνες, καθώς είναι μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις της χρονιάς για το άθλημα και θα
συμμετέχουν αθλητές από την Ελλάδα, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου
650 αθλητές, 40 προπονητές και 250 συνοδοί.
Η Περιφέρεια Ηπείρου ζητείται να συνδράμει στην διεξαγωγή των αγώνων
Τα οφέλη για την Περιφέρει Ηπείρου από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:
Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά με
τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών.
Θα διανυκτερεύσει στην πόλη μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη
περιοχή. Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση και προβολή της Ηπείρου στους
επισκέπτες και αθλητές .
Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής .
Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
Θα συνδράμει το έργο των τοπικών αθλητικών συλλόγων για να φιλοξενούν και να συμμετέχουν σε μεγάλες
αθλητικές διοργανώσεις
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022...».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1024/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Διεθνούς Πρωταθλήματος Τένις Juniors (αθλητών
/τριών κάτω των 18 ετών), που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 03-10/07/2022 στα
Ιωάννινα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3476/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1534/08-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Διεθνούς
Πρωταθλήματος Τένις Juniors (αθλητών/τριών κάτω των 18 ετών), που θα
πραγματοποιηθεί, από 03 έως 10 Ιουλίου 2022, στα Ιωάννινα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην
διοργάνωση, με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων, την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία
Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις (I.T.F.) του Διεθνούς Πρωταθλήματος
Τένις Juniors (αθλητών /τριών κάτω των 18 ετών), που θα πραγματοποιηθεί από 03 έως 10
Ιουλίου 2022, στα Ιωάννινα, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/15/24-05-2022
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για
την κάλυψη των δαπανών εκτυπώσεων και διαφημιστικού υλικού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
3476/08-06-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω,
ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 5/15/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα
στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Ιωαννίνων διοργανώνει Διεθνές Πρωτάθλημα Juniors (αθλητών /τριών κάτω των 18 ετών),
που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πάρκο Πυρσινέλλα, από 3-07-2022 έως και 10-07-2022,
σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις
(I.T.F.).
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Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη:
•Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά με
τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών.
•Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και ενισχύει την
ερασιτεχνική δημιουργία
•Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη
δράση τους.
•Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
•Το γεγονός θα συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής
•Θα υπάρξει προβολή της αθλητικής συνάντησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλοντας έτσι και την
περιοχή
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο
Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022...».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1025/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση δαπάνης
δημοσιογράφων.

και

διάθεσης

πίστωσης

για

τη

φιλοξενία

Ισραηλινών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
823/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1502/08-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…..Μετά από αίτημα του Προϊσταμένου του γραφείου ΕΟΤ Ισραήλ, θα διοργανωθεί "Press-trip 8 ημερών
Με 8 Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Η Περιφέρεια Ηπείρου καλύπτει το κόστος των μεταφορών εντός
Ελλάδας και εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, τη φιλοξενία σε ξενοδοχεία της Ηπείρου, γεύματα και δείπνα,
καφέδες, γλυκά και σνακ, καθημερινή παρουσία συνοδού-μεταφραστή και ξεναγού, συμμετοχή σε
δραστηριότητες εμπειρίας όπως μαθήματα μαγειρικής, ράφτινγκ, οινογνωσία κλπ, είσοδοι σε μουσεία,
πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 € 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: «Φιλοξενία Ισραηλινών
δημοσιογράφων έτους 2022»….»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 14.000,00 € 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», Υποέργο: «Φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων έτους
2022», για την κάλυψη των δαπανών για την διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, ενός
“Press-trip” 8 ημερών για οκτώ (8) Ισραηλινούς δημοσιογράφους το οποίο θα περιλαμβάνει τη
μεταφορά τους εντός Ελλάδας και εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, τη φιλοξενία σε ξενοδοχεία
της Ηπείρου, γεύματα και δείπνα, καφέδες, γλυκά και σνακ, καθημερινή παρουσία συνοδούμεταφραστή και ξεναγού, την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εμπειρίας όπως μαθήματα
μαγειρικής, ράφτινγκ, οινογνωσία κλπ, την είσοδο σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς
χώρους κλπ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1026/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια
της Μικρής Γότιστας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 8066/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1465/03-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 82618/5580 από 30-05-2022 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: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού
δικτύου στα όρια της Μικρής Γότιστας».
8. Την από 02-06-2022 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 που θα
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από Μικρή Γότιστα προς Μικρό Περιστέρι, όπου
το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και καθιζήσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής
βατότητα για τα κινούμενα οχήματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Μικρής Γότιστας», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση
του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Μικρής Γότιστας», βάσει της από 02-06-2022 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 του οδικού δικτύου από Μικρή Γότιστα προς Μικρό Περιστέρι, λόγω των εκτεταμένων
φθορών και καθιζήσεων που παρουσιάζει το οδόστρωμα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής
βατότητα για τα κινούμενα οχήματα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1027/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 8062/02-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1466/03-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 82614/5579 από 30-05-2022 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: «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του πρώην δήμου Εγνατίας
(παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 02-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές κυρίως εργασίες για την
αποκατάσταση της βατότητας, τόσο κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου, όσο και κατά μήκος χωμάτινων οδών
πρόσβασης προς βοσκοτόπια και παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Θα γίνει άρση καταπτώσεων, βελτίωση
των πρανών, καθώς και ανακατασκευή των χωμάτινων οδών πρόσβασης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδικού
δικτύου στα όρια του πρώην δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια
του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές, κυρίως, εργασίες, για την αποκατάσταση της βατότητας,
τόσο κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου, όσο και κατά μήκος των χωμάτινων οδών πρόσβασης προς
βοσκοτόπια και παραγωγικές μονάδες της περιοχής και συγκεκριμένα άρση καταπτώσεων, βελτίωση των
πρανών, καθώς και ανακατασκευή των ως άνω οδών πρόσβασης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1028/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
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 «Επένδυση τμήματος της
αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού
€ 100.000,00 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
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1172 και αρ. πρωτ. 1152/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 100.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής
διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1154 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 921/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1492/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 5/11/11.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 100.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 80.645,16 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 100.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 738/05.05.2022 απόφαση του
Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)» και
παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, 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…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
-84-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά
της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 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. 921/07-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 738/05.05.2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9779.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1172 και αρ. πρωτ. 1152/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1154 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση
τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1029/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση,
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-032020) 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ.
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν
οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
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 «Συνδρομή στην κατασκευή
τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 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 163473/2410-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ.
5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την με α/α 1169 και αρ. πρωτ. 1149/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού €
128.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων
(επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος
2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.036.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1151 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 922/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1493/0706-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 5/11/11.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 128.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 103.225,81 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 128.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 735/06.05.2022 απόφαση του
Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού
δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των
όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να
προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, 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…».

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
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την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις
κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού €
128.000,00 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. 922/07-06-2022 εισήγηση
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 735/06.05.2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9779.01.036.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022,
βάσει της με α/α 1169 και αρ. πρωτ. 1149/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1151 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή
τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας
για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
3. Δάφνος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρος
2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1030/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 27ο
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 τμημάτων
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας»,
προϋπολογισμού € 75.000,00 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
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1175 και αρ. πρωτ. 1155/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 75.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού –
αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9776.01.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 998/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1494/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 5/11/11.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους
2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 75.000,00 € για το έργο του θέματος.
Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 60.483,87 € και
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 75.000,00 € και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 741/03.05.2022 απόφαση του
Δ/ντή ΤΕ/ΠΕ Άρτας.
Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας» και
παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.
Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η
Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:
Τακτικά μέλη:
1. Χρήστο Παπαβασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Ιωάννη Τσιρώνη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αυτών:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρο,
2. Μαρία Βασιλειάδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Γεώργιο Δάφνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, 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…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου
περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 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. 998/07-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 741.03.05.2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9776.01.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022, βάσει της με α/α 1175 και αρ. πρωτ. 1155/15-04-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1157 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση
τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας»,
προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος
2. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, ΤΕ
3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, αν. Πρόεδρο
2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Δάφνος Γεώργιος, 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1031/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων στα αλιευτικά στόμια
(κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των
χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε
με το αριθμ. πρωτ. 1035/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1491/07-06-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι:
Με την με αριθμό πρωτ.86721/5794/03.06.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης 12.500,00 € με τον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000001
«Αντιμετώπιση
εκτάκτων
αναγκών
και
ειδικών
δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση
προσχώσεων στα αλιευτικά στόμια (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε Άρτας» με τη χρήση
μηχανημάτων έργων», για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν
λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με διευθύνουσα υπηρεσία το Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω υπηρεσίας.
Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει ο καθαρισμός των αλιευτικών στομίων (κεφαλοίβαρα) της
λιμνοθάλασσας «ΛΟΓΑΡΟΥ», τα οποία έχουν προσχωθεί από τον κυματισμό της θάλασσας και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με εκσκαφικά μηχανήματα κατάλληλης ισχύος και η επιμέτρηση των
εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα και σε
σύντομο χρονικό διάστημα λόγω έλευσης της αλιευτικής περιόδου.
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 12.500,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση
προσχώσεων στα αλιευτικά στόμια (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε Άρτας»...».
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας
του νομοθέτη.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων στα
αλιευτικά στόμια (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε. Άρτας», με τη χρήση εκσκαφικών
μηχανημάτων κατάλληλης ισχύος και επιμέτρηση εργασιών σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων,
προκειμένου να γίνει άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω έλευσης της αλιευτικής περιόδου, ο
καθαρισμός των αλιευτικών στομίων (κεφαλοίβαρα) της λιμνοθάλασσας «ΛΟΓΑΡΟΥ», τα οποία έχουν
προσχωθεί από τον κυματισμό της θάλασσας και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1032/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθ ρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της
Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, για την υλοποίηση του έργου
«Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης του τέμπλου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
-94-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1421 και αρ. πρωτ. 1742/06-06-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 40.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού
Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου», σε βάρος των
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.043.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ
έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1415 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 416/03-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1474/03-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας αποστέλλουμε δύο σχέδια προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης και Ιεράς
Μητροπόλεως Άρτας αντίστοιχα, που αφορούν τα κάτωθι έργα:
1. «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
του τέμπλου»,
2. «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου
Κομμένου Π.Ε. Άρτας»,
και παρακαλούμε για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το κάθε έργο, την έγκριση των
μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως ορίζονται στο κείμενο της αντίστοιχης
προγραμματικής σύμβασης, και την έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
Η δαπάνη των ανωτέρω έργων ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ ανά έργο, βαρύνει τον προϋπολογισμό
εσόδων 2022 της Π.Ε. Άρτας και συμπεριλαμβάνεται στην 1 η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
Περιφέρειας Ηπείρου 2022, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 5/11/11-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του
Περιφερειακού συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου..…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως
Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του
Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου»,
προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 416/03-06-2022 εισήγηση της
υπηρεσίας, Σχέδιο.
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Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.043.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1421 και αρ. πρωτ. 1742/06-06-2022 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1415 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, την κα Αλεξία Παππά, με
αναπληρώτρια την κα Μαρία Βασιλειάδη, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου/
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1033/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και της
Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση
ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου
Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1422 και αρ. πρωτ. 1746/06-06-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 40.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση
ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε.
Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.044.01 του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από
έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1416 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 416/03-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1474/03-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Σας αποστέλλουμε δύο σχέδια προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης και Ιεράς
Μητροπόλεως Άρτας αντίστοιχα, που αφορούν τα κάτωθι έργα:
3. «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης
του τέμπλου»,
4. «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου
Κομμένου Π.Ε. Άρτας»,
και παρακαλούμε για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το κάθε έργο, την έγκριση των
μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως ορίζονται στο κείμενο της αντίστοιχης
προγραμματικής σύμβασης, και την έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
Η δαπάνη των ανωτέρω έργων ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ ανά έργο, βαρύνει τον προϋπολογισμό
εσόδων 2022 της Π.Ε. Άρτας και συμπεριλαμβάνεται στην 1 η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
Περιφέρειας Ηπείρου 2022, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 5/11/11-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του
Περιφερειακού συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου..…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για
την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού
θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00
με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5)
αριθμ. πρωτ. 416/03-06-2022 εισήγηση της υπηρεσίας, Σχέδιο.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.044.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
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οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1422 και αρ. πρωτ. 1746/06-06-2022 απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1416 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, την κα Αλεξία Παππά, με
αναπληρώτρια την κα Μαρία Βασιλειάδη, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου/
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1034/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης 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. 1766/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1527/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 2022, 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 2022, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και
προμηθειών -όπου απαιτείται- 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.

Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στην Αναστασία Μηλιαράκη του
Αλεξάνδρου από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής υπέρ του ΚΑΕ
1
200,00€
64033. (σχετ. το αριθμ. πρωτ.19086/02-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Β’ Εσόδων Χρηματοδότησης της Δ.Ο.Υ. Χολαργού).
Δαπάνη για φιλοξενία ιστοσελίδας υλικού τουριστικής προβολής της
2
300,00€
Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας σε server ιδιώτη.
Δαπάνη για έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών, (πιστοποίηση γνησιότητας
δεκαπέντε (15) τίτλων αγγλικής γλωσσομάθειας) που εμπεριέχονται στο
3
προσωπικό μητρώο υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις
200,00€
του άρθρ. 28 του ν. 4305/2014, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ε.Φ. 072 /
ΚΑΕ
3199

0879

0879

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1035/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την
επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. 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».
7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10187/07-062022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1496/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 33.784,84 € με ΦΠΑ και
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή –
συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 (Ε.Φ. 072
Κ.Α.Ε. 1321.01) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση,
πίνακα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Αριθμ.
Κυκλ.
Μηχ/τος Οχ/τος

Είδος
Μηχανήματος Οχήματος

ΚΗΙ 9208

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9228

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9209

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

1.

2.

ΚΗΥ 9915

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 3880

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9958

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9222
ΚΗΥ 9957
ΚΗΥ 9924
ΜΕ 121902

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
Μ.Ε

ΜΕ 121900

Μ.Ε

ΚΗΥ 9915

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 109524

Μ.Ε

ΚΗΥ 9924

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9922

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

3.

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE-ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡ- ΑΚΡΑ ΖΑΝΦΟΡ
80,00 €
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ SERVICE- ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ+ΚΟΛΑΡΑ- ΙΜΙΑΞΟΝΙΑ
335,00 €
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ+ ΤΡΟΜΠΑΚΙ
150,00 €
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ+ ΚΟΛΑΡΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ
45,00 €
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE-ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ- ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ- ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ
155,97 €
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE- ΑΝΕΒΑΣΜΑ Κ’ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
115,00 €
Ο
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
145,16 €
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ+ΦΙΛ.ΛΑΔΙΟΥ- ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ

45,00 €
40,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΑΣ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ- ΤΑΚΑΚΙΑ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΛΥΣΙΜΟ+ΔΕΣΙΜΟ+ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΝΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ AIR FLOW-ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

180,00 €
30,00 €
175,00 €
25,00 €
45,00 €

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ+ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ+ ΑΝΤΙΒΑΡΑ+ ΓΡΑΝΑΖΙ

40,00 €
129,03 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

10,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΣΑΓΓΑΡΙ)
ΕΡΓΑΣΙΑ (Αγ.Νικόλαο)
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ)
2 ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Ο

10,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (2) ΕΡΓΑΣΙΑ

60,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE

90,00
140,00
Ο

95,00

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9923

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 121902

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ME 121906

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 121903

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 121901

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

110,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΕ 113270

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9222

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΛΑΤΙΕΡΑ

ΚΗΙ 9209

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9944

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 121903

Μ.Ε

6.

ΚΗΙ 9222

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

7.

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ

200,00
2500,00
200,00

Εργασία
(ποσό με
ΦΠΑ)
99,20
415,40
186,00
55,80
193,40
142,60
180,00
0,00
55,80
49,60
0,00
223,20
37,20
217,00
31,00
55,80
0,00
49,60
160,00
0,00
12,40
0,00
37,20
421,60
111,60
434,00
307,52
12,40
0,00
74,40
0,00
111,60
0,00
173,60
0,00
117,80
0,00
0,00
136,40
0,00
248,00
0,00
3100,00
248,00
0,00
0,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΙΣΙΩΜΑ ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΛΥΣΙΜΟ ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

4000,00

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΟΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

1200,00
700,00

4960,00
0,00
1488,00
868,00

1500,00
350,00

1860,00
434,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΟΚΕΡ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΔΟΚΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.

30,00
340,00
90,00
350,00
248,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE
ΚΗΥ 9944

4.

Εργασία
(ποσό χωρίς
ΦΠΑ)

Εργασία

ΚΟΛΙΜΑΤΑ ΚΟΥΒΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΟΥΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΥΣΤΗΡΙΟΥ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΖΟΙΣΤΙΚ, ΚΟΜΙΜΑΤΑ,ΜΑΣΙΜΟ ΔΙΑΡΟΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕΤ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
ΛΥΣΙΜΟ ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

250,00
300,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ

300,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

80,00
80,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

2500,00
2000,00

150,00
Ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ

70,00

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

70,00
50,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ-ΦΩΤΑ -ΒΑΛΒΙΔΑΣ

150,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ABS

200,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΕΡΟΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

150,00
Ο

120,00

20428,16

310,00
372,00

3100,00
2480,00
0,00
0,00
372,00
0,00
0,00
99,20
99,20
0,00
186,00
0,00
0,00
86,80
0,00
0,00
86,80
62,00
0,00
0,00
186,00
0,00
248,00
0,00
186,00
148,80
0,00
25330,92
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1036/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή –
συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. 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».
7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10189/07-062022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1497/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή
υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, συνολικού ποσού 25.330,92 € με ΦΠΑ και
τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την επισκευή – συντήρηση (παροχή υπηρεσιών)
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 (Ε.Φ. 072
Κ.Α.Ε. 0861.01) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση,
πίνακα.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Αριθμ.
Κυκλ.
Μηχ/τος Οχ/τος

Είδος
Μηχανήματος Οχήματος

ΚΗΙ 9208

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

Εργασία
(ποσό χωρίς
ΦΠΑ)

Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE-ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡ- ΑΚΡΑ ΖΑΝΦΟΡ

80,00 €
335,00 €
150,00 €
45,00 €

99,20
415,40
186,00
55,80

155,97 €
115,00 €
145,16 €

193,40
142,60
180,00
0,00

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ+ΦΙΛ.ΛΑΔΙΟΥ- ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ

45,00 €
40,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΑΣ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ- ΤΑΚΑΚΙΑ- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΛΥΣΙΜΟ+ΔΕΣΙΜΟ+ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΝΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ AIR FLOW-ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

180,00 €
30,00 €
175,00 €
25,00 €
45,00 €

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ+ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ+ ΑΝΤΙΒΑΡΑ+ ΓΡΑΝΑΖΙ

40,00 €
129,03 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

10,00

55,80
49,60
0,00
223,20
37,20
217,00
31,00
55,80
0,00
49,60
160,00
0,00
12,40
0,00
37,20
421,60
111,60
434,00

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ SERVICE- ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ+ΚΟΛΑΡΑ- ΙΜΙΑΞΟΝΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ+ ΤΡΟΜΠΑΚΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ+ ΚΟΛΑΡΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE-ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ- ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ- ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

ΚΗΙ 9228

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9209

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

1.

2.

ΚΗΥ 9915

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 3880

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9958

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9222
ΚΗΥ 9957
ΚΗΥ 9924
ΜΕ 121902

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
Μ.Ε

ΜΕ 121900

Μ.Ε

ΚΗΥ 9915

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 109524

Μ.Ε

ΚΗΥ 9924

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9922

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9944

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

3.

4.

ΚΗΥ 9923

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 121902

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ME 121906

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 121903

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 121901

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE- ΑΝΕΒΑΣΜΑ Κ’ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο

ΕΡΓΑΣΙΑ
30,00
Ο
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΣΑΓΓΑΡΙ)
340,00
ΕΡΓΑΣΙΑ (Αγ.Νικόλαο)
90,00
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ)
350,00
2 ΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
248,00

10,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (2) ΕΡΓΑΣΙΑ

60,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE

90,00
140,00
Ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE

95,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE

110,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

5.

6.

7.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 9222

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΛΑΤΙΕΡΑ

ΚΗΙ 9209

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9944

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΜΕ 121903

Μ.Ε

ΚΗΙ 9222

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΚΗΥ 9957

ΦΟΡΤΗΓΟ

200,00
2500,00
200,00

307,52
12,40
0,00
74,40
0,00
111,60
0,00
173,60
0,00
117,80
0,00
0,00
136,40
0,00
248,00
0,00
3100,00
248,00
0,00
0,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙ, ΙΣΙΩΜΑ ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΛΥΣΙΜΟ ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

4000,00

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΟΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

1200,00
700,00

4960,00
0,00
1488,00
868,00

1500,00
350,00

1860,00
434,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΟΚΕΡ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΔΟΚΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕ 113270

Εργασία
(ποσό με
ΦΠΑ)

ΚΟΛΙΜΑΤΑ ΚΟΥΒΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΟΥΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΥΣΤΗΡΙΟΥ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΖΟΙΣΤΙΚ, ΚΟΜΙΜΑΤΑ,ΜΑΣΙΜΟ ΔΙΑΡΟΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ
ΣΕΤ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
ΛΥΣΙΜΟ ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

250,00
300,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ

300,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

80,00
80,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

2500,00
2000,00

150,00
Ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ

70,00

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΙΖΑΣ

70,00
50,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΟΥ-ΦΩΤΑ -ΒΑΛΒΙΔΑΣ

150,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ABS

200,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΕΡΟΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

150,00
Ο

120,00

20428,16

310,00
372,00

3100,00
2480,00
0,00
0,00
372,00
0,00
0,00
99,20
99,20
0,00
186,00
0,00
0,00
86,80
0,00
0,00
86,80
62,00
0,00
0,00
186,00
0,00
248,00
0,00
186,00
148,80
0,00
25330,92
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1037/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την υλοποίηση του
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
έτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν.
Υπ. Οικονομικών.
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
10338/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1531/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων
2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται: «…την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
πληρωμή δαπάνης εξακοσίων ευρώ (600 €) για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κινήσεων και οδοιπορικών
του προσωπικού της ΔΑΟΚ Π.Ε. Θεσπρωτίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η
αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το
έτος 2022. Η διάθεση του χρηματικού ποσού ύψους εξακοσίων ευρώ (600 €) βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού Ε.Φ. 291 και Κ.Α.Ε. 9459.01.002.01 οικ. Έτους 2022 για το έτος 2022 για την υλοποίηση του
Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2022 με
κωδικό έργου 2016ΣΕ08220006…», σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 600,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και
οδοιπορικών του προσωπικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, για
την υλοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
Μελισσοκομίας έτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά
Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
Αριθμός
Υπαλλήλων

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης
και Δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης
(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01 σε ευρώ)

Συνολική Δαπάνη
σε ευρώ

1

600,00

600,00

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1038/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση των Πρακτικών 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού
148.924,96 € 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
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προϋπολογισμού € 148.924,96 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 10/679/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., με
σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
1882/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 45888/1656/28.03.2022
(ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 καταχώρησης στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 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), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, και
ορίσθηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3303/06-06-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1495/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση «… τα αρ. 1/02.06.2022 και 2/02.06.2022 πρακτικά
της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέματι διαγωνισμού
που διενεργήθηκε σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : 35621/1197/29-04-2022 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας .…».
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
−

Εγκρίνει τα Πρακτικά 1/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/02-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των
πιστώσεων του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους
2022, βάσει της αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α Συστήματος: 160078 Διακήρυξης
της Π.Ε. Πρέβεζας,
τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο
μέρος αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:
Α. Πρακτικό Ι/02-06-2022: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: α) ΖΗΣΗΣ
ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τους τομείς Β’ και Δ’ της διακήρυξης και β) ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ για
τους τομείς Α’ Γ’ και Ε’ της διακήρυξης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προχώρησε στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης, και ομόφωνα κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες
προσφορές, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών.
Β. Πρακτικό ΙΙ/02-06-2022: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και έλεγχο του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των διαγωνιζομένων των
οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και αφού τις έκανε αποδεκτές καθώς είναι σύμφωνες
με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ομόφωνα εισηγείται:
Την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως εξής:
Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,084 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,094 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο
και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ).

−

Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο
και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά 1/02-06-2022 και 2/02-062022 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α.
Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά τομέα της αρ. πρωτ.
35621/1197/29-04-2022 και με Α/Α Συστήματος: 160078 διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι,
οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι
τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους
προσφορές έγιναν αποδεκτές και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής:
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Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,080 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,084 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό:
0,094 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο
και ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο
και ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Πρέβεζα : 02-06-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Αρ. Πρωτ. :
35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
(CPV: 77100000-1), (Α/Α συστήματος: 160078) .
Στην Πρέβεζα σήμερα, την 20 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το με αριθ. πρωτ. 74845/2860/17-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης 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 με Αριθ.
10/679/18-04-2022 ( ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6 ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για
την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ. : 35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού (α/α συστήματος: 160078), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Γάτσιος Αναστάσιος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως
πρόεδρος,
2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό
μέλος και
3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό
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
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(ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο περιεχόμενο του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών που
κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς, ήτοι:

α/α

Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

Στοιχεία Διαγωνιζόμενου

Ημ/νία Υποβολής
Προσφοράς

1

280271

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16/05/2022 11:16:08

2

280243

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

16/05/2022 10:40:22

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τους αντίστοιχους
φακέλους των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικ/κού Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

1

16/05/2022

75794/2906

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

16/05/2022

75788/2905

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των ανωτέρω προσφορών που παρέλαβε,
προχώρησε στην αρίθμηση των φακέλων των προσφορών και στην αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους
φακέλους που αποσφράγισε η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς και προχώρησε στην σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του διαγωνισμού. Στη συνέχεια προέβη στη διαδικασία αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2450/05-05-2022
Ποσού: 1.442,40 €

ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β΄
Δ΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ

Κατατέθηκε
και είναι πλήρης

Α΄
2

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2451/05-05-2022
Ποσού: 1.193,44 €

Γ΄

Κατατέθηκε
και είναι πλήρης

Ε΄
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Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από
την αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 Διακήρυξη διαγωνισμού (Α/Α συστήματος : 160078 ) , δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από το αρμόδια γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο έλεγχος της
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ανωτέρω διαγωνιζομένων και με έγγραφα του
Ταμείου, βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών ως ακολούθως :

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2450/05-05-2022
Ποσού: 1.442,40 €
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμ: 2451/05-05-2022
Ποσού: 1.193,44 €

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ

79065/3017/24.05.
2022

ΝΑΙ (10661/
24-05-2022)

79028/3016/24.05.
2022

ΝΑΙ (10662/
24-05-2022)

Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων
προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης.
Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝ
ΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ.
ΘΩΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ
Β΄
ΤΟΜΕΑΣ
Δ΄
ΤΟΜΕΑΣ
Α
ΤΟΜΕΑΣ
Γ΄
ΤΟΜΕΑΣ
Ε΄

Πίνακας
Τεχνικής
Προσφοράς

Αντίγραφα
αδειών
κυκλοφορίας
γεωργικών
ελκυστήρων

Αντίγραφα
αδειών
οδήγησης
των οδηγών
γεωργικών
ελκυστήρων

Πιστοποιητικά
ορθολογικής
χρήσης
γεωργικών
φαρμάκων

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ*

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

Υπεύθυνες
Δηλώσεις
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, ως προς την πληρότητα αυτών και τη συμφωνία τους με τις
απαιτήσεις της
αρ. πρωτ. 35621/1197/29-04-2022 Διακήρυξης αρχικού διαγωνισμού (α/α συστήματος:
160078), σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
2. Τους όρους της με αριθ. 35621/1197/29-04-2022 Διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Όσα ανωτέρω εκτέθηκαν σχετικά με τις κατατεθείσες προσφορές.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες προσφορές, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών των:
•
•

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, για τη συμμετοχή του στους τομείς Α’, Γ’ και Ε΄ της με Αρ. Πρωτ. : 35621/1197/2904-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξης (α/α συστήματος: 160078)
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για τη συμμετοχή του στον τομέα Β’ και Δ΄ της
με Αρ. Πρωτ. :
35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξης (α/α συστήματος: 160078)

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.

Ο Πρόεδρος

Γάτσιος Αναστάσιος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τα Μέλη

Χασκή Μαρία
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

Τέφας Αλέξανδρος
(ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Πρέβεζα:

02 - 06 - 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με Αρ. Πρωτ. :
35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
(CPV: 77100000-1), (Α/Α συστήματος: 160078) .
Στην Πρέβεζα σήμερα, την 20 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το με αριθ. πρωτ. 74845/2860/17-05-2022 έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στα γραφεία της Δ/νσης 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 με Αριθ.
10/679/18-04-2022 ( ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6 ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. : 35621/1197/2904-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α συστήματος:
160078), καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1) Γάτσιος Αναστάσιος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως
πρόεδρος,
2) Χασκή Μαρία, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό
μέλος και
3) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό
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.
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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 (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 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 λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 1 , σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
που υποβλήθηκαν, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές οι οποίες έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών τους, σύμφωνα με το ανωτέρω
πρακτικό μας, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, ως ακολούθως:

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Ηλεκτρονικής
Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α΄
1

2

ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

280243

Τιμή ανά
ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο
για ένα
ψεκασμό
χωρίς ΦΠΑ

Οικονομική
Προσφορά
Συστήματος

0,080€

Γ΄

0,084€

Ε΄

0,094

Β΄

0,090

Δ΄

0,094

280271

Υποβλήθηκε
και είναι
πλήρης
Υποβλήθηκε
και είναι
πλήρης

Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές, κρίνονται αποδεκτές καθώς είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην
με Αρ. Πρωτ. : 35621/1197/29-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010468953) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού (CPV: 77100000-1), (Α/Α συστήματος: 160078) , καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν
αυτή . Ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ ( Πίνακας Ψεκαζομένων Περιοχών-Κόστος Ψεκασμών) στο οποίο
αναφέρονται οι ανώτερες τιμές ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) καθώς και το άρθρο 2.4.4 της
Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η προσφερόμενη τιμή, ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασμό δεν
πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
Τους όρους της με Αρ. Πρωτ. : 35621/1197/29-04-2022 Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Τις κατά τα ανωτέρω κατατεθείσες οικονομικές προσφορές.
Το γεγονός ότι, οι κατατεθείσες οικονομικές προσφορές του παρόντος διαγωνισμού σε σύγκριση με
αντίστοιχες παρελθόντων ετών (σύμφωνα με σχετικά παραστατικά που τηρούνται στο αρχείο της
Υπηρεσίας), κρίνονται συμφέρουσες.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών
για την υλοποίηση του έργου, κατά τομέα, ως κατωτέρω:

Τομέας Α: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 0,080 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Γ: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 0,084 €
(χωρίς ΦΠΑ)
Τομέας Ε: ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα ψεκασμό: 0,094 €
(χωρίς ΦΠΑ)

Τομέας Β΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα
ψεκασμό: 0,090 € (χωρίς ΦΠΑ).
Τομέας Δ΄: ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με τιμή προσφοράς σε € ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για ένα
ψεκασμό: 0,094 € (χωρίς ΦΠΑ).
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.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γάτσιος Αναστάσιος

Χασκή Μαρία

Τέφας Αλέξανδρος

(ΠΕ Γεωτεχνικών)

(ΠΕ Γεωτεχνικών)

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1039/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. 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».
7. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2583/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1484/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την
έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια και αντικατάσταση
ελαστικών οχήματος της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα και
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό Πρακτικό Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής,
για την προμήθεια των ελαστικών που απαιτούνται για το όχημα.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη, ποσού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.
1321 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έτους
2022, για την προμήθεια και αντικατάσταση ελαστικών οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΙ 8342

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

3.000,00 €

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1040/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλου).
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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.
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3331/07-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1499/07-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη «… 7. Τα αρ. πρωτ. 4035/6-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π. Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσών από καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε
χρήση. 8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022. …»
εισηγείται «… Την έγκριση πραγματοποίησης της κατωτέρας δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης
πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022 …»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ.
έτους 2022, ως εξής:
Α/Α

Ε.Φ. /
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1

072.3199.01

165,00

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

ΤΕΦΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1041/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
-125-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

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. 3913/08-06-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1536/08-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 22.660,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (28.098,40 € με
Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων
και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 28.098,40 € με Φ.Π.Α. 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, ελαστικών, ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια
διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων έτους 2022»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π

ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ΥΛΙΚΑ Κ.Λ.Π

1

ΚΗΥ 9196

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ 195.55.15
ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ Ν2W4-A,ΓΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΜΑ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΜΗΚΟΥΣ 4320mm, ΠΑΧΟΥΣ 2.40mm.
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ C 20X55X20mm,
ΠΑΧΟΥΣ 4,00 mm, ΥΨΟΥΣ 1500 mm, ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ S355 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 4,00 m (ΜΕΤΡΑ
476)

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

447,00 €

554,28 €

17.136,00 €

21.248,64 €
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

3

4

ΚΗΙ 5028

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,
ΛΑΣΤΙΧΟ Φ32, ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ, ΑΝΕΜΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ, ΛΑΔΙΑ ΜΙΞΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ,
ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΙΑ

3.827,00 €

4.745,48 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ,
ΙΜΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ
ΜΠΟΥΖΙ, ΔΙΣΚΟΣ - ΠΛΑΤΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ

1.250,00 €

1.550,00 €

22.660,00 €

28.098,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1042/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση των υποέργων
«Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στο
Καραβοστάσι
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ και «Προμήθεια υλικών για την
αναβάθμιση του οδοφωτισμού στον Αρίλλα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 24.800,00
με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
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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 αριθμ. πρωτ. 8857/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1538/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με αριθ. πρωτ. 46078/3160/29-03-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 24.800,00
ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και
επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι
Θεσπρωτίας», και την αριθ. πρωτ. 64895/4379/03-05-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε
πίστωση 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού
δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στον Αρίλλα Θεσπρωτίας».
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του δημοτικού
φωτισμού που βρίσκεται στις οδούς της περιοχής Καραβοστασίου και της παραλίας Αρίλλα, που θα εκτελεστεί
στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ηγουμενίτσας
προκειμένου να υλοποιηθεί τα έργα: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο
Καραβοστάσι Θεσπρωτίας» & «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στον Αρίλλα
Θεσπρωτίας»,
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την
παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται
το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
και οι λοιποί όροι.
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του των έργων: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας» & «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στον Αρίλλα Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ.
2. Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο.
3. Τον ορισμό : α. του κ. Περικλή Βούρδα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ( Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Αργύρη
Νάκο, ΤΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου & β) της κ. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Τον κ. Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών
( Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
Την έγκριση της δαπάνης 49.600,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» για την υλοποίηση του
έργου. «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας»,
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προϋπολογισμού 24.800,00 € «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στον Αρίλλα
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 24.800,00 €.)..…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ηγουμενίτσας, για την υλοποίηση των υποέργων «Προμήθεια υλικών για την
αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού €
24.800,00 με ΦΠΑ και «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στον
Αρίλλα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ
και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ.
πρωτ. 8857/09-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
Σχέδιο.
Σκοπός της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση
του δημοτικού φωτισμού που βρίσκεται στις οδούς της περιοχής Καραβοστασίου και της
παραλίας Αρίλλα.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: α) τον κο Περικλή
Βούρδα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κο Αργύρη
Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κα Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή
της τον κο Νάκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Γ.

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 49.600,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
ΚΑ2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020», για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια υλικών για την
αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού €
24.800,00 με ΦΠΑ και του υποέργου «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στον Αρίλλα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1043/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 14/928/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η 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 διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της
εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται αναγκαία και άμεση η επαναδιαγράμμιση των
οριογραμμών του οδοστρώματος στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, οι οποίες έχουν
ξεθωριάσει και δεδομένου ότι η κίνηση στην εν λόγω εθνική οδό είναι μεγάλη.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8833/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1537/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«…Και λαμβάνοντας υπόψη:
Την με αριθ. πρωτ.: 61499/4152/20-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 37.200,00 ( με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Αποπεράτωση
διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή)»
του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. : 14/928/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Αποπεράτωση
διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή)»
του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. : 83519/8161/2-6-2022 στην Εργοσήμανση Νάστος
& Σία ΕΕ (3ο χλμ. Ιωαννίνων-Άρτας Ιωάννινα, τηλ. : 2651031469 Α.Φ.Μ.: 082749656», ο οποίος
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και μηχανήματα) αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση
του ανωτέρου υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση
του ανωτέρω υποέργου, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. : 89705/8833/8-6-2022 με προσφερόμενη έκπτωση
ένα τοις εκατό (1%) στις τιμές του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική προσφορά για την ανάθεση
του υποέργου : «Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού ΠρέβεζαςΗγουμενίτσας (παραλιακή)» του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:
37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Αποπεράτωση διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος
επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή)» του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) στην Εργοσήμανση Νάστος & Σία ΕΕ με
προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) της αρχικής τιμής, δηλαδή στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. (ή συνολικής δαπάνης 36.828,00 € με Φ.Π.Α.) …».
1.
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7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση
διαγράμμισης οριογραμμών οδοστρώματος επί της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
(παραλιακή) (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με ΦΠΑ, στην
εταιρεία «Εργοσήμανση Νάστος & Σία ΕΕ» (3ο χλμ. Ιωαννίνων-Άρτας Ιωάννινα, τηλ.:
2651031469 Α.Φ.Μ.: 082749656) που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και
μηχανήματα) αλλά και την εμπειρία και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω
υπηρεσιών, στο ποσό των € 36.828,00 με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει
της αριθ. πρωτ. 89705/8833/08-06-2022 έγγραφης προσφοράς της, σε απάντηση της αριθ.
πρωτ. 83519/8161/02-06-2022 πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
σύμφωνα με την αριθμ. 14/928/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 14/928/2605-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό
και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων
ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας
επίσης ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος
αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1044/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατεπείγουσα τοποθέτηση πλέγματος προστασίας στην 3η Επαρχιακή
οδό», αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 26-08-2022.
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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5355/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1539/06-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 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 26-01-2022 για ποσό 53.548,39€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίστηκε σε ορίστηκε τρεις μήνες (03) μήνες και έληγε την 26-04-2022.7.Με την από 05-04-2022
αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 2608-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου μέχρι την 26-08-2022, 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 26-08-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το
οποίο δεν κατέστη δυνατό να περαιωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί
το 85,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων
συμβατικών εργασιών, καθώς και για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας.
Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την
26-04-2022 μέχρι την 26-08-2022, 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 Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατεπείγουσα τοποθέτηση πλέγματος προστασίας στην 3η Επαρχιακή οδό»,
αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 26-08-2022, με δικαίωμα
αναθεώρησης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1045/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων σε θερινά βοσκοτόπια στα όρια μεταξύ Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας (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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 8556/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1540/09-06-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 87016/5805 από 06-06-2022 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: «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων σε θερινά βοσκοτόπια στα όρια μεταξύ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 09-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της βατότητας σε
χωμάτινους οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και κτηνοτρόφων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή μεταξύ
του Νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του καταστρώματος των οδών,
προστασία και καθαρισμός των ερεισμάτων, αποκατάσταση τάφρων, καθώς καθαρισμός και διευθέτηση της
ροής των ρεμάτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης
προσβάσεων σε θερινά βοσκοτόπια στα όρια μεταξύ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», σε
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.).…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων σε θερινά
βοσκοτόπια στα όρια μεταξύ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 09-062022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της βατότητας
σε χωμάτινους οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και κτηνοτρόφων, στην ευρύτερη ορεινή
περιοχή μεταξύ των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα αποκατάσταση του
καταστρώματος των οδών, προστασία και καθαρισμός των ερεισμάτων, αποκατάσταση τάφρων, καθώς
επίσης και καθαρισμός - διευθέτηση της ροής των ρεμάτων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1048/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου
στη διεξαγωγή του «4ου Βυρώνειου Αγώνα Ημιορεινού Δρόμου 10km», με τον Αθλητικό
Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2022, στη
Ζίτσα Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
3500/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1542/08-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή του «4ου Βυρώνειου Αγώνα
Ημιορεινού Δρόμου 10km», με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, που θα
πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2022, στη Ζίτσα Ιωαννίνων.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διεξαγωγή, με τον
Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, του «4ου Βυρώνειου Αγώνα Ημιορεινού Δρόμου
10km», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2022, στη Ζίτσα Ιωαννίνων, συμμετοχή η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/15/24-05-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων
Περιφέρειας Ηπείρου,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.232,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, για την κάλυψη των δαπανών για
έντυπα συμμετοχής, αφίσες, διπλώματα και διαφημιστικά banners, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 3500/09-06-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω,
ως εξής:
«… ΣΧΕΤ:
Η αριθ. 5/15/24-5-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄ Παιδείας Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα
1.
2.
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στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στη Διεξαγωγή του 4ου Βυρώνειου Αγώνα Ημιορεινού
Δρόμου 10Km με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, στη Ζίτσα Ιωαννίνων στις 3 Ιουλίου 2022.
•Με τη συμμετοχή της στην ανωτέρω εκδήλωση η Περιφέρεια Ηπείρου Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την
προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών
προδιαγραφών.
•Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση, αφού εξαιτίας του αγώνα θα
διανυκτερεύσει στην πόλη μεγάλος αριθμός ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη
περιοχή.
•Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος
•Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και
ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
•Θα προωθηθεί ο αθλητικός τουρισμός και θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία
•Το γεγονός θα συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής
Πρόκειται για ένα αθλητικό, και οικονομικό γεγονός που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιοχή μας.
Με την συμμετοχή της στην παραπάνω εκδήλωση η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες
αθλητικού, πολιτιστικού, και κοινωνικού χαρακτήρα.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022...».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1049/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης 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. 8691/09-06-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1543/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ.
και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022, 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. 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 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(ποσό με ΦΠΑ)

ΕΦ 072 /
ΚΑΕ

1

Συντήρηση
κλιματιστικών

Ανάγκη για συντήρηση και επισκευή τυχόν βλαβών των
κλιματιστικών μονάδων των Υπηρεσιών εντός και εκτός του
Διοικητηρίου της ΠΕΘ.

3.500,00 €

0851.01

2

Συντήρηση
κουφωμάτων

Ανάγκη για συντήρηση και επισκευή τυχόν βλαβών των
κουφωμάτων εντός και εκτός των υπηρεσιών της ΠΕΘ.

500,00 €

0851.01

3

Πινακίδες

Προμήθεια πινακίδων εδάφους - ποδιών, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν
στις
εκάστοτε
εκδηλώσεις
που
πραγματοποιούνται από την ΠΕΘ.

372,00 €

1699.01

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1050/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση τροποποίησης ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της σύμβασης της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας κατά το έτος 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).
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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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης 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. 10339/0806-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1547/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοικήσεως…», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.
2240/94.
2. Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.
19/Α΄/01-02-1995), κατά το μέρος που ισχύει».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/ Α΄/27-11-1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143/ Α’/286-14).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄)
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
10. Την με αριθμ. πρωτ : οικ.207642/25442/23-12-2021 και ΑΔΑΜ 21SYMV008933533 συναφθείσα
σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και τον κ. Ευάγγελο Δανιήλ, νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με την
επωνυμία : «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η
ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου με ΑΦΜ 800187400 - ΔΟΥ Μυτιλήνης, για την προμήθεια
γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας καθώς και των
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, για το έτος 2022
11. Το με αρ.πρωτ: 2040/13.04.2022 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και
τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των
συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
12. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 72 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους, εκθέτοντας
περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν ήδη
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συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να κρίνεται επιβεβλημένη η εκκίνηση νέας διαδικασίας ανάθεσης και
σύναψης νέας σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
13. Τη δυνατότητα που παρέχει η σχετική νομοθεσία για τροποποίηση των συναφθεισών συμβάσεων και
αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό αθροιστικά έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης,
αρκεί να εξασφαλίζονται επαρκώς οι αναγκαίες πιστώσεις από τον εκάστοτε Φορέα.
14. Το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις και έχουν ενσκήψει έκτακτα και ασυνήθιστα
γεγονότα στην καθημερινότητα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες και τα
διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής και συνεπώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή έλλειψη
προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής. Ως τέτοιες περιστάσεις χαρακτηρίζονται α) η
αύξηση των τιμών των προϊόντων λόγω ενεργειακής κρίσης, β) η κρίση στην Ουκρανία και γ) οι συνέπειες
της πανδημίας του COVID-19, συμβάντα τα οποία δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής,
χωρίς όμως να την καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη.
15. Την από 05/05/2022 εκ νέου οικονομική προσφορά του αναδόχου, καθώς του ζητήθηκε να υποβάλει την
πρότασή του με αναπροσαρμοσμένες τις τιμές των ειδών προμήθειας της σύμβασης.
16. Την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης, βάσει της οποίας
δεν εγείρονται ζητήματα μεταβολής της συνολικής φύσης της σύμβασης, διότι η εν λόγω τροποποίηση δεν
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ουσιώδης και συνεπώς επιτρεπτή, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, καθόσον δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης, διότι πληρούνται
σωρευτικά οι αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά από τις επιμέρους διατάξεις και
επιτάσσουν εφαρμογή.
17. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η ανάγκη για άμεση προμήθεια αγαθών, καθώς αυτά τα είδη κρίνονται
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών αλλά και για την άρτια ολοκλήρωση της
συμφωνίας μεταξύ των μερών.
18. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται πρόθεση των συμβαλλομένων να επαναδιαπραγματευτούν ουσιώδεις όρους
ή προϋποθέσεις της ήδη συναφθείσης σύμβασης.
Εισηγούμαστε
Για την τροποποίηση ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της με αριθμ. πρωτ : οικ.207642/25442/23-12-2021
και ΑΔΑΜ 21SYMV008933533 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και τον κ. Ευάγγελο
Δανιήλ, νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που
φέρει διακριτικό τίτλο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΕΣΤΙΑ» και εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου με ΑΦΜ
800187400 - ΔΟΥ Μυτιλήνης, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας κατά το έτος 2022, με
αναπροσαρμογή των τιμών όλων των ειδών που απαρτίζουν συνολικά τη σύμβαση, που επιφέρει αντίστοιχη
αύξηση της συνολικής αξίας της σύμβασης σε ποσοστό κατά 41,8676% , ήτοι κατά 2.896,92 ευρώ. Συνεπώς
το σύνολο της σύμβασης αναδιαμορφώνεται από 6.919,23 ευρώ σε 9.816,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή σε 12.172,03
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. …».

Στο συνημμένο στην εισήγηση Πρακτικό 01/31-05-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής Συμβάσεων, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ηγουμενίτσα 31.05.2022 ημέρα Τρίτη συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
αριθμ. 1/93/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να
ερευνήσει εάν πληρούται οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση της σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Ευάγγελο
Δανιήλ, νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον
διακριτικό τίτλο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου με ΑΦΜ 800187400
- ΔΟΥ Μυτιλήνης, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, για το έτος 2022
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) Αθανασίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2) Κώτσια Ιωάννα, μέλος
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3) Στέφος Ευάγγελος, μέλος
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 180166/22295/12.11.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών έτους 2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι
απαιτούμενες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Την με αριθμό 186773/23134/30.11.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ανάθεσης
προμήθειας γραφικών – χαρτικών ειδών σε υπηρεσίες της ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Θεσπρωτίας.
3. Την οικονομική προσφορά του αντισυμβαλλόμενου η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν
ενεργεία σύμβασης.
4. Το με αρ.πρωτ: 2040/13.04.2022 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την αύξηση
των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης
στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
5. Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου
72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη διάρκειά
τους, εκθέτοντας περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποίησης των
συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να κρίνεται επιβεβλημένη η εκκίνηση
νέας διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης νέας σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
6. Τη δυνατότητα που παρέχει η σχετική νομοθεσία για τροποποίηση των συναφθεισών συμβάσεων και
αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό αθροιστικά έως 50% επί της αξίας της αρχικής
σύμβασης, αρκεί να εξασφαλίζονται επαρκώς οι αναγκαίες πιστώσεις από τον εκάστοτε Φορέα.
7. Την αρ. πρωτ. 384/29/3.01.2022 (ΑΔΑ ΨΛ7Ξ7Λ9 – 76Ω) με Α/Α 12 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με α/α καταχώρησης 9 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε
Θεσπρωτίας.
8. Το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή έλλειψη
προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής. Ως τέτοιες περιστάσεις χαρακτηρίζονται α)
η αύξηση των τιμών των προϊόντων λόγω ενεργειακής κρίσης, β) η κρίση στην Ουκρανία και γ) οι
συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, συμβάντα τα οποία δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της
συμβατικής τιμής, χωρίς όμως να την καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη.
9. Την από 05/05/2022 εκ νέου οικονομική προσφορά του αναδόχου, καθώς του ζητήθηκε από το
αρμόδιο Τμήμα, να υποβάλει την πρότασή του με αναπροσαρμοσμένες τις τιμές των ειδών
προμήθειας της σύμβασης.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για την τροποποίηση ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της με αριθμ. πρωτ : οικ.207642/25442/23-122021 και ΑΔΑΜ 21SYMV008933533 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕ Θεσπρωτίας και τον κ.
Ευάγγελο Δανιήλ, νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ», που φέρει διακριτικό τίτλο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΕΣΤΙΑ» και εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου με
ΑΦΜ 800187400 - ΔΟΥ Μυτιλήνης, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών προς κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας κατά το
έτος 2022, με αναπροσαρμογή των τιμών όλων των ειδών που απαρτίζουν συνολικά τη σύμβαση, που
επιφέρει αντίστοιχη αύξηση της συνολικής αξίας της σύμβασης σε ποσοστό κατά 41,8676% , ήτοι κατά
2.896,92 ευρώ. Συνεπώς το σύνολο της σύμβασης αναδιαμορφώνεται από 6.919,23 ευρώ σε 9.816,15
ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή σε 12.172,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού–Οικονομικού της Π.Ε Θεσπρωτίας για
περαιτέρω ενέργειες.
Ηγουμενίτσα 31.05.2022
Η Επιτροπή
……………………………………………………………………..………………………………………….….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της με αριθμ. πρωτ.
οικ.207642/25442/23-12-2021 και ΑΔΑΜ 21SYMV008933533 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ», που φέρει διακριτικό τίτλο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΕΣΤΙΑ» και εδρεύει στην Μύρινα
Λήμνου με ΑΦΜ 800187400 - ΔΟΥ Μυτιλήνης, για την προμήθεια γραφικών – χαρτικών ειδών
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας καθώς και των υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας κατά το έτος 2022, με αναπροσαρμογή των τιμών όλων των ειδών
που απαρτίζουν συνολικά τη σύμβαση, που επιφέρει αντίστοιχη αύξηση της συνολικής αξίας
της σύμβασης σε ποσοστό κατά 41,8676% ήτοι κατά 2.896,92 € με συνέπεια το σύνολο της
σύμβασης να αναδιαμορφώνεται από 6.919,23 € σε 9.816,15 € χωρίς ΦΠΑ ή σε 12.172,03 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σύμφωνα και με το Πρακτικό 01/31-052022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 384/29/03-01-2022 (ΑΔΑ
ΨΛ7Ξ7Λ9-76Ω) με α/α 12 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 9 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1051/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
για την επιστροφή παραβόλου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το
αριθμ. πρωτ. 10427/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1550/09-06-2022 στον
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
25,00 €, για επιστροφή ποσού στον δικαιούχο ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, λόγω πληρωμής
παραβόλου 100,00 € για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του αριθμ. ΗΝΖ 1300, αντί του
ορθού 75,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 25,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των
αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, για επιστροφή ποσού στον δικαιούχο «ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ»,
λόγω πληρωμής παραβόλου 100,00 € για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του αριθμ. ΗΝΖ 1300,
αντί του ορθού 75,00 €.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1052/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
1190/08-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1544/09-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και
διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής
εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2022 στην
πλατεία δικαστηρίων στην Πρέβεζα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με
τον Δήμο Πρέβεζας και την Χορωδία Ηχοχρώματα Πρέβεζας, της πολιτιστικής εκδήλωσης
«Μουσικά Μαϊστράλια», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2022 στην πλατεία
δικαστηρίων στην Πρέβεζα, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/16/24-05-2022
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση
ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας»,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι:
•

Εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού: ποσό 500,00 €

•

Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης: ποσό 1.000,00 €

•

Διαμονή φιλοξενούμενης χορωδίας: ποσό 1.500,00 €

όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1190/08-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής:
«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των
Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η
συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η
υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση
με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και
τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 5/16/24-5-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ07Λ9Λ7Γ) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων
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στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη Πολιτιστική εκδήλωση: ΜΟΥΣΙΚΑ
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ
Αναλυτικά:
Πρόκειται για μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη έντεχνη μουσική με την ονομασία «Μουσικά Μαϊστράλια
–Χορωδιακό Φεστιβάλ Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής». Είναι η 13 η διοργάνωση του θεσμού που θα
πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου στην πλατεία δικαστηρίων στην Πρέβεζα και θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Το
πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τραγούδια έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου σπουδαίων καλλιτεχνών
(Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, Κουγιουμτζής) με ζωντανή ορχήστρα και 4 φιλοξενούμενες χορωδίες από Βόλο,
Ναύπλιο, Καρδίτσα, και Θεσσαλονίκη.:
Συμμετέχει και η χορωδία Ηχοχρώματα Πρέβεζας η οποία έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης .
Η συγκεκριμένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και στους
επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την μουσική σπουδαίων συνθετών και άλλων καταξιωμένων καλλιτεχνών
από ντόπιο χορωδιακό σχήμα και εξέχουσες ελληνικές χορωδίες.
Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και λιγότερο μυημένοι σε αυτό το
είδος της μουσικής.
Επίσης είναι καλλιτεχνική εκδήλωση που καλλιεργεί τη μουσική παιδεία, μυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους
στη χορωδιακή μουσική και προσφέρει μουσικά ακούσματα στους συμπολίτες μας.
Η προσέλευση του κοινού αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη αφενός γιατί πραγματοποιείται σε κεντρικότατο
σημείο και αφετέρου γιατί τα ακούσματα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό.
Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Π.Ε Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας και της Χορωδίας Ηχοχρώματα
Πρέβεζας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται περίπου στα 5.000,00 ευρώ.
Ο Δήμος Πρέβεζας θα συμμετέχει στην διοργάνωση με ίδια μέσα (παραχώρηση, τοποθέτηση και συλλογή
καθισμάτων, παραχώρηση εγκατάσταση και απεγκατάσταση παταριού)
Η Χορωδία Ηχοχρώματα Πρέβεζας θα συμμετέχει στην εκδήλωση καλύπτοντας δαπάνες ποσού 2.000,00 ευρώ
(αναμνηστικά κ.α).
Συμμετοχή Π.Ε. Πρέβεζας: 3.000,00 ευρώ.
Οι δαπάνες είναι οι εξής :
• Εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού 500,00 ευρώ
• Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης 1.000,00 ευρώ
• Διαμονή φιλοξενούμενης Χορωδία 1.500,00 ευρώ
Η Χορωδία Ηχοχρώματα Πρέβεζας, Πολιτιστικό Σωματείο που συμμετέχει στη διοργάνωση είναι εγγεγραμμένο
στο μητρώο Πολιτιστικών & Αθλητικών φορέων Ν. Πρέβεζας με αύξοντα αρ. 030 .
Ως προς τη νομική μορφή των συνδιοργανωτών στον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/0706-2010) στο ΜΕΡΟΣ Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο
260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι
«Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό
τοπικής αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση τους.
Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε.
Πρέβεζας οικονομικό έτος 2022 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς να
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας. Παρακαλούμε για την έγκριση
πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση…».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1053/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της πολιτιστικής εκδήλωσης «40ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1191/08-06-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1545/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε.
Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «40ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Πρέβεζας», που θα διεξαχθεί από 04-07-2022 έως 10-07-2022 σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους
της περιοχής.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον Δήμο
Πρέβεζας και την Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία», της πολιτιστικής εκδήλωσης «40ο Διεθνές Χορωδιακό
Φεστιβάλ Πρέβεζας», που θα διεξαχθεί από 04-07-2022 έως 10-07-2022 σε διάφορους πολιτιστικούς
χώρους της περιοχής, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/16/24-05-2022 απόφαση της
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο
πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας»,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 11.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2022, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των υπηρεσιών και προμηθειών,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι:
•

Διαμονή φιλοξενούμενης χορωδίας: ποσό 7.000,00 €

•

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: ποσό 4.000,00 €

όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1191/08-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής:
«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των Περιφερειών που
αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών
προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους,
δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 5/16/24-5-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ07Λ9-Λ7Γ)
απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα
πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη Πολιτιστική εκδήλωση
«40ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».
Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι την τελευταία διετία περνάμε μια υγειονομική κρίση, πρωτόγνωρη για όλους μας. Μεγάλες
μουσικές διοργανώσεις αναβλήθηκαν ή έψαξαν το βηματισμό τους με άλλες μορφές εκδηλώσεων, όπως πχ οι διαδικτυακές
εκδηλώσεις ,κλπ.
Η Χορωδία Πρέβεζας "Αρμονία" με ιδιαίτερη υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος για την προστασία της δημόσιας υγείας,
προσάρμοσε αναλόγως τα 2 τελευταία φεστιβάλ, τόσο το 2020, όσο και το 2021, διατηρώντας αφενός μεν το υψηλό επίπεδο
των εκδηλώσεών της, αφετέρου δε προσέχοντας και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα υγειονομικά πρωτόκολλα θέλοντας να
προστατέψει την υγεία των κατοίκων της περιοχής μας ,όσο και των συμμετεχουσών χορωδιών .Και έτσι φτάνουμε στο 2022
και το φεστιβάλ μας θα γιορτάσει τα 40 χρόνια διαρκούς προσφοράς στην πόλη μας, στη χώρα μας, στο παγκόσμιο χορωδιακό
γίγνεσθαι.
Χρόνος Διεξαγωγής:
Από 04–07 –2022 έως 10–07 –2022
Σύντομη περιγραφή της Δράσης:
Φέτος η Χορωδία Πρέβεζας "Αρμονία" προγραμματίζει και θα διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις στα πλαίσια του ΔΧΦ
Πρέβεζας:
Το αμιγώς 40οΔιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας ,στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλων των ειδών τα χορωδιακά
σύνολα, χωρίς περιορισμούς ρεπερτορίου, ενώ στα πλαίσια του θα δίνονται συναυλίες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της
περιοχής. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να συνδυάσουν την απόλαυση ενός όμορφου καλλιτεχνικού γεγονότος,
ενώ παράλληλα να συνδυάσουν τις διακοπές τους σε μια περιοχή που το Forbes, καθώς και άλλα διεθνή μέσα κατατάσσουν
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στους πρώτους δέκα ταξιδιωτικούς προορισμούς για αναψυχή. Ήδη πάνω από 20 χορωδιακά σύνολα από όλον τον κόσμο έχω
εκδηλώσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν και έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.
Ο 26ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών, ο οποίος ματαιώθηκε τα 2 προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας. Ένας από τους
εγκυρότερους διαγωνισμούς στον κόσμο, ο οποίος φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του διεθνώς. Εγγυητές
αυτού αποτελούντα μέλη των διεθνών κριτικών επιτροπών που τις απαρτίζουν ,παγκόσμιας εγνωσμένης αξίας και κύρους
μουσικοί ,οι οποίοι ,συμβουλεύουν εποικοδομητικά τις χορωδίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανέλιξη τους στο χορωδιακό
στερέωμα. Η επιτροπή φέτος θα είναι 8 μελής με προσωπικότητες / καθηγητές πανεπιστημίων από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη
Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, κ.α.
Το 5ο Σεμινάριο για Διευθυντές Χορωδιών, όπου δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξειδικεύσουν ακόμη
περισσότερο τη γνώση τους στη χορωδιακή πρακτική, αποκομίζοντας νέες γνώσεις και πρακτικές από καταξιωμένους
μαέστρους παγκοσμίως. Παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν αυτές τις νέες γνώσεις, διευθύνοντας τη χορωδία
του σεμιναρίου, η οποία είναι συνήθως μέσα στις καλύτερες χορωδίες παγκοσμίως.
Τον 1ο Διαγωνισμό χορωδιακής σύνθεσης και καλούμε όλους τους συνθέτες χορωδιακής μουσικής από όλον τον κόσμο να
συμμετέχουν. Φέτος, συμμετείχαν 26 συνθέτες από τιςχ ώρες Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Αργεντινή, Κούβα, ΗΠΑ, Ρωσία,
Ουκρανία, Πολωνία, κα. (Βρισκόμαστε στη διαδικασία κρίσης των έργων από 5μελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή). Στόχος μας
αποτελεί η ανάδειξη νέων μουσικών έργων, όπου θα μπορεί η μέση χορωδία να τα ερμηνεύσει. Οι βραβευθέντες, πέραν από τη
χαρά της παρουσίασης των έργων τους τόσο στο φεστιβάλ, όσο και από μια σειρά άλλων χορωδιών σε διάφορες εκδηλώσεις,
θα έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν το έργο τους σε συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής μουσικών έργων,
εξειδικευμένη στις χορωδιακές συνθέσεις. Επίσης, η κριτική επιτροπή αποτελείται από την παγκόσμια αφρόκρεμα συνθετών
χορωδιακής μουσικής και μαεστρων χορωδίας, πράγμα ιδιαίτερα τιμητικό για την οργάνωσή μας.
Τον 1οΔιαγωνισμό για διευθυντές Χορωδιών, ένα διαγωνισμό ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες, να δουλέψουν με καταξιωμένες χορωδίες στο χώρο, και αν μη τι άλλο
να τους δοθεί ένα βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση τους. Το. Φεστιβάλ σε επικοινωνία με διάφορες χορωδιακές
οργανώσεις ανά το κόσμο, θα προσπαθήσει να κλείσει συναυλίες για τον νικητή του διαγωνισμού ,κλπ.
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό η μεγάλη προσπάθεια που θα καταβληθεί και φέτος. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι το
φεστιβάλ δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν διεκδικεί έσοδα από πουθενά και όλες του οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.
Συνδιοργάνωση : Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης θα ξεπεράσει τις 30.000,00 ευρώ.
Η Π.Ε Πρέβεζας, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού της εκδήλωσης θα συμμετέχει τελικά με το ποσό των 11.000,00
ευρώ.
Θα διατεθούν ως εξής:
•
Διαμονή φιλοξενούμενης χορωδίας: 7.000,00€
•
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 4.000,00€
Ο Δήμος Πρέβεζας θα συμμετέχει με το ποσό των 10.000,00 ευρώ δαπάνη που αφορά διαφημιστικό υλικό και διαμονή
φιλοξενούμενης Χορωδίας.
Η Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία» θα καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες που αφορούν εισιτήρια , μετακίνησης Χορωδιών
,διατροφή ,αναμνηστικά κ.α.
Η Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία» Πολιτιστικό Σωματείο που συμμετέχει στη διοργάνωση είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο
Πολιτιστικών & Αθλητικών φορέων Ν. Πρέβεζας με αύξοντα αρ. 026.
Ως προς τη νομική μορφή στον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) στο ΜΕΡΟΣ Γ
προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο άρθρο 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση.
Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας
οικονομικό έτος 2022 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα
όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.
Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω εκδήλωση.…».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1054/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση
της αθλητικής εκδήλωσης «1οι Βαλκανικοί αγώνες αισθητικής ομαδικής γυμναστικής».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1192/08-06-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1546/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε.
Πρέβεζας, στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «1οι Βαλκανικοί αγώνες αισθητικής ομαδικής
γυμναστικής», που θα διεξαχθούν στις 08, 09 και 10 Ιουλίου στην Πρέβεζα.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τον Δήμο
Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ, της αθλητικής εκδήλωσης «1 οι Βαλκανικοί
αγώνες αισθητικής ομαδικής γυμναστικής», που θα διεξαχθούν στις 08, 09 και 10 Ιουλίου στην Πρέβεζα,
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/16/24-05-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών και
αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας»,
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.275,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ.
έτους 2022, για την κάλυψη των κατωτέρω δαπανών και την ανάθεση των υπηρεσιών και προμηθειών,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ήτοι:
• Διατροφή αθλητριών/ων (24 γεύματα μεσημέρι-βράδυ για 3 ημέρες): ποσό 2.000,00 €
• Διαμονή επισήμων, κριτών (12 μονόκλινα & 6 δίκλινα για 2 διανυκτερεύσεις): ποσό 2.575,00€
• Διαφημιστικό υλικό: ποσό 700,00 €
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1192/08-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής:
«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των
Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η
συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η
υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση
με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και
τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 5/16/24-5-2022
(ΑΔΑ:9ΨΤ07Λ9-Λ7Γ) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση
ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας» συμμετέχει στη αθλητική
εκδήλωση: 1οι Βαλκανικοί αγώνες αισθητικής ομαδικής γυμναστικής.
Αναλυτικά:
Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας
συνδιοργανώνουν στις 8-9-10 Ιουλίου στην Πρέβεζα τον πρώτο Βαλκανικό αγώνα αισθητικής ομαδικής
γυμναστικής.
Οι συμμετοχές για τους αγώνες ξεπερνούν τις 500 , με αθλήτριες από Μολδαβία ,Ρουμανία ,Τουρκία, Ιταλία,
Βουλγαρία.
Η Βουλγαρία θα κατεβάσει στους αγώνες και την Εθνική της ομάδα.
Επίσης από την ΕΛΛΑΔΑ θα λάβουν μέρος στον αγώνα περίπου 30 ομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τις αθλήτριες θα έρθουν στην Πρέβεζα συνοδοί , προπονητές , μέλη των
ομοσπονδιών τους καθώς και οι γονείς των αθλητριών.
Στην πόλη της Πρέβεζας θα έρθουν περίπου 1500 επισκέπτες οι οποίοι θα διανυκτερεύσουν σε όλη την
παραθαλάσσια πλευρά του νομού μας(Αμμουδιά ,Λούτσα, Λυγιά Βράχο, Κανάλι, Μύτικα) καθώς και μέσα στην
πόλη.
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θα επισκέπτονται τα κέντρα εστίασης και τα καταστήματα για τη σίτιση και τα ψώνια τους με πολύ μεγάλα
οφέλη για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια εστιατόρια ταβέρνες καφετέριες ταξί
λεωφορεία.
Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση με ευρεία απήχηση και σημασίας αφού στρέφει τα
φώτα της δημοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο. Καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός
που συντελεί στην προβολή και προώθηση της περιοχής μας.
Η ευρύτατη δημοσιότητα του αγώνα θα προσφέρει μια μεγάλη προβολή της Πόλη αλλά και του Νομού.
Είναι κατανοητό πως οι συγκεκριμένοι αγώνες αποτελούν τεράστιο γεγονός για την τοπική κοινωνία αλλά και
για όλη την Ήπειρο.
Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Π.Ε Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας και του Αθλητικού Συλλόγου
Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται περίπου στα 18.000,00 ευρώ.
Συμμετοχή Π.Ε. Πρέβεζας: 5.275 ,00 ευρώ.
Οι δαπάνες είναι οι εξής :
• Διατροφή αθλητριών/ων (24 γεύματα μεσημέρι-βράδυ για 3 ημέρες) 2000,00 ευρώ
• Διαμονή επισήμων, κριτών (12 μονόκλινα 2 διανυκτερεύσεις & 6 δίκλινα 2 διανυκτερεύσεις)
2575,00 ευρώ
• Διαφημιστικό υλικό
700,00 ευρώ
Ο Δήμος Πρέβεζας θα συμμετέχει στη διοργάνωση με το ποσό των 5400,00 ευρώ (Σκέπαστρο, μεταφορά
αγωνιστικό ταπί, εργατικά συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης αγωνιστικού ταπί κ.α)
Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ θα καλύψει δαπάνες ποσού περίπου 7.000,00 ευρώ που
αφορούν μεταφορά αθλητών, ηχητικά, web tv , διαφημιστικό υλικό αναμνηστικά κ.α.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ αθλητικό Σωματείο που συμμετέχει στη διοργάνωση είναι
εγγεγραμμένο στο μητρώο Πολιτιστικών & Αθλητικών φορέων Ν. Πρέβεζας με αύξοντα αρ. 056.
Ως προς τη νομική μορφή των συνδιοργανωτών στον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'
87/07-06-2010) στο ΜΕΡΟΣ Γ προσδιορίζεται ότι οι Περιφέρειες αποτελούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και στο
άρθρο 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» ορίζεται η χρηματοδότηση.
Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται ότι «Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.» Στο άρθρο 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Δήμων» ορίζεται η χρηματοδότηση τους.
Οι δαπάνες θα διατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της
Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικό έτος 2022 ΕΦ 072, ΚΑΕ 0844.01. Είναι δε στα πλαίσια του προσήκοντος μέτρου χωρίς
να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια και τηρώντας την αρχή της οικονομικότητας.
Παρακαλούμε για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω
εκδήλωση.…».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1055/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) 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
-159-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

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. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια,
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3306/09-062022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1552/09-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: ….
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
1.
2.

3.

Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 84951/5609/01-06-22 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πρέβεζας, με το
οποίο αιτείται, την επισκευή & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης : έλεγχο και επισκευή ενός
switch , αποκατάσταση βλάβης στον plotter HPDesignjet 500 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, αποκατάσταση
βλάβης στην λειτουργία του δικτύου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, αποκατάσταση βλάβης στο
τροφοδοτικό Η/Υ της Δ.ΑΟΚ και αποκατάσταση βλάβης στο λειτουργικό σύστημα Η/Υ στο Τμήμα
Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Πρέβεζας.
Το αριθμ. πρωτ. 86274/1564/03-06-22 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της
Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο αιτείται την ανανέωση 6 μηνης συνδρομής (Β ’Εξαμήνου έτους 2022) της
πολεοδομικής νομοθεσίας και νομολογίας της εταιρείας Δομική Ενημέρωση Α.Ε. για τις ανάγκες των
Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Πρέβεζας.
Το υπ’ αρίθμ. 83101/147/31-5-2022 αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας με το
οποίο αιτείται την απολύμανση-απεντόμωση του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε,. Πρέβεζας.
Τo υπ’αρίθμ.1141/03-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κ.Μ. της Π.Ε. Πρέβεζας.
Το αριθμ.πρωτ.68592/4623/06-05-2022 αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο
αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για επισκευή εκτυπωτή Compuprint SP40 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών.
Το αρίθμ. Πρώτ.68380/4610/06-05-2022 του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο
αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για την φιλοξενία ιστοσελίδων preveza.gr ,εργασίες
συντήρησης ,καταχώριση του ονόματος χώρου (Domain) μέχρι το τέλος του 2022 & Δημιουργία,
φιλοξενία και υποστήριξη subdomain παρουσίασης διοικητικών διαδικασιών μέχρι το τέλος του έτους
2022 για την ιστοσελίδα της Περιφέρειας preveza.gr.
Τα υπ’ αρίθμ. 617/07-06-2022 & 90655/3378/09-06-2022 αιτήματα της Δ/νσης Ανάπτυξης & Δ/νσης
Διοικ/κου-Οικ/κου Τμ. Εσόδων Λογ. Διαχειρ.& Πληρωμής Δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Τις από 25.05.22, 08.06.2022 & 06.06.22 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων,
Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών .
Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
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 2022. … (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων
προμηθειών-υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

ΠΟΣΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Ανάθεση υπηρεσίας επισκευής & επιδιόρθωσης Βλαβών Μηχανοργάνωσης
(έλεγχο και επισκευή ενός switch της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Πρέβεζας
Ανάθεση υπηρεσίας αποκατάσταση βλάβης στον plotter HPDesignjet 500 της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
Ανάθεση υπηρεσίας αποκατάσταση βλάβης στην λειτουργία του δικτύου της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας
Ανάθεση υπηρεσίας αποκατάσταση βλάβης στο τροφοδοτικό Η/Υ της Δ.ΑΟΚ Π.Ε.
Πρέβεζας
Ανάθεση υπηρεσίας αποκατάσταση βλάβης στο λειτουργικό σύστημα Η/Υ στο
Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Πρέβεζας
Ανανέωση 6 μηνης συνδρομής (Β ’Εξαμήνου έτους 2022) της πολεοδομικής
νομοθεσίας και νομολογίας της εταιρείας Δομική Ενημέρωση Α.Ε. για τις ανάγκες
των Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας
Φιλοξενία ιστοσελίδων μέχρι το τέλος του έτους 2022 (αφορά στη φιλοξενία των
www.preveza.gr & www.visit-preveza.com)
Εργασίες Συντήρησης Ιστοσελίδας μέχρι το τέλος του έτους 2022 - Εργασίες
συντήρησης ιστοσελίδων, ρυθμίσεων ασφαλείας, λήψης αντιγράφων (backups),
μικροαλλαγών και διορθώσεων (15 ανθρωποώρες)
Καταχώρηση/Ανανέωση ονόματος χώρου (domain) μέχρι το τέλος του έτους 2022
Αφορά στο www.visit-preveza.com
Δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη subdomain παρουσίασης διοικητικών
διαδικασιών μέχρι το τέλος του έτους 2022
Εγκατάσταση του Elementor Pro για το 2022
Επισκευή εκτυπωτή Compuprint SP40 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Π.Ε. Πρέβεζας
Προμήθεια δύο (2) ανεμιστήρων για την Δ/νση Ανάπτυξης & Δ/νση Διοικ/κου
Οικ/κου Τμ. Εσόδων Λογ. Διαχειρ. & Πληρωμής Δαπανών Π.Ε. Πρέβεζας

Ε.Φ.
072/Κ.Α.Ε.

14,00 €

0869.01

45,00 €

0869.01

30,00 €

0869.01

17,00 €

0869.01

20,00 €

0869.01

155,00 €

0899.01

88,00 €

0899.01

375,00 €

0899.01

20,00 €

0899.01

88,00 €

0899.01

δωρεάν

0899.01

173,60 €

0869.01

160,00 €

1699.01

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1056/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του έργου «ADRION 5
SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS»,
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6016/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1558/10-06-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί τις δράσεις του έργου με τίτλο «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the
ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS » (ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ 2022ΕΠ31820001)
που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
ADRION 2014-2020.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση των δαπανών του Έργου “ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in
Tourism: Indulging all Five Senses PLUS ” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020» σε
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ 2022ΕΠ31820001, στην οποία έχει ενταχθεί, σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται αναλυτικά οι δράσεις και οι προϋπολογισμοί τους. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, των δράσεων
και παρεμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, του έργου «ADRION 5 SENSES
PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020, ως εξής:
Project budget per budget line/REGION OF EPIRUS
ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS
Staff costs

Office and administration

Travel and
accommodation

External expertise and services

TOTAL

5.500,00
550,00
1.100,00
63.000,00
70.150,00
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 16/1057/10-06-2022
Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89195/1521/08-06-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο
Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της
διακήρυξής του, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του
Έργου “ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all
Five Senses PLUS”», προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2022ΕΠ31820001 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

-164-

ΑΔΑ: 9ΨΠ87Λ9-ΤΕΓ

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (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. 16/1056/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, των δράσεων και
παρεμβάσεων του έργου «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism:
Indulging all five Senses PLUS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
ADRION 2014-2020.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ.
πρωτ. 6004/09-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1551/09-06-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand
Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS» (ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ 2022ΕΠ31820001) που έχει ενταχθεί
και συγχρηματοδοτείται, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 20142020, από την 22/3/2022, που υπογράφηκε το subsidy contract της Περιφέρειας Ηπείρου και της
Διαχειριστικής Αρχής του Interreg ADRION 2014-2020,
Εισηγούμαστε
Α. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου
“ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses
PLUS” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 63.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (50.806,45 € χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 12.193,55 €) , επί τη βάσει των
διατάξεων του Ν.4781/2021, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε
άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.
Β. Τα μέλη της επιτροπή διενέργειας, του Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, ορίζονται τα κάτωθι:
Τακτικά μέλη:
1. Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος του τμήματος σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η , Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου.
3. Σαμαρά Ελένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Φώτης Κολιός, προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων
2. Βάσω Μαντζίλα, υπάλληλος του τμήματος συγκοινωνιακών έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ιωαννίνων
3. Γεώργιος Σιώμος, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων….».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού €
63.000,00 με ΦΠΑ (50.806,45 € πλέον ΦΠΑ 12.193,55 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES PLUS –
Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ
3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001
και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
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Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6004/09-06-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας.
Η δαπάνη για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ
3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001 σύμφωνα με την αριθμ. 16/1056/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
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 Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών,
του ανωτέρω συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES PLUS – Building the ADRION Brand Name in
Tourism: Indulging all five Senses PLUS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους,
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Η., Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Τακτικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου
3. Ελένη Σαμαρά, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φώτιος Κολιός, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων
2. Βασιλική Μαντζίλα, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων
3. Γεώργιος Σιώμος, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων
Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή
υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις
προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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