
 

-1- 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/16-03-2018 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου 
του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος Ζήκος Νικόλαος 

Γκεσούλης Ηλίας Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Στη Συνεδρίαση, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 33161/1116/15-03-
2018 Πρόσκληση του Προέδρου της, λόγω του κατεπείγοντος συζήτησης και λήψης απόφασης 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, και 
παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του τακτικού μέλους της Επιτροπής, Γκεσούλη Ηλία, και μέχρι 
την κατά νόμο πλήρωση της θέσης, κλήθηκε στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος, το οποίο 
δεν παρέστη. 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
33161/1116/15-03-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).   

http://www.php.gov.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την διοργάνωση ημερίδας της 
Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη 
Φέτα». 

2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ στις 19-03-2018 και αναχώρηση 
στις 20-03-2018 για Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση 
της AREPO, καθώς και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου στις 19-03-2018 και 
στις 23-03-2018 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη (από Άρτα προς Αθήνα και 
αντίστροφα) και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για τα κάτωθι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι ήδη 
παρατηρείται έλλειψη σε καύσιμα στις υπηρεσίες και λόγω της επικείμενης διοργάνωσης των 
αγώνων: 

1. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, 
υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 και 2019 συνολικού 
προϋπολογισμού 290.164,90 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

2. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. Ελλάδας 
τεχνικής κολύμβησης. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 12-03-2018 
συνεδρίασης. 

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

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΣΨ7Λ9-ΣΓ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 10/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 33161/1116/15-03-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος,  

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 

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας 
Ηπείρου με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη Φέτα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 
145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 9/436/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ., το Δήμο Ιωαννιτών, το 
Επιμελητήριο, τον Όμιλο Φίλων Φέτας, την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, τον ΓΣ Ιωαννίνων 
«Ένωση Αγροτών» και την Ένωση Νέων Αγροτών Ιωαννίνων, ημερίδας με θέμα: «Οι εμπορικές 

http://www.php.gov.gr/
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συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη Φέτα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2018, 
καθώς και η δαπάνη ποσού € 5.500,00 πλέον ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2018, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της ανωτέρω ημερίδας, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που αφορούν στην έκδοση αφισών, προσκλήσεων και φακέλων, 
ενοικίαση αίθουσας και παράθεσης καφέ, φιλοξενία ομιλητών και δημοσιογράφων και παράθεση ενός 
γεύματος, καθώς και παράθεση δείπνου. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 33216/324/15-03-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 31843/1070/14-03-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης, από 
την Περιφέρεια Ηπείρου, ημερίδας με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη 
Φέτα», στις 17 Μαρτίου 2018, βάσει των σχετικών προσκλήσεων αποστολής οικονομικής 
προσφοράς του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και τις απαντήσεις των προμηθευτών- αναδόχων, 
όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/482/16-03-2018) 

Εγκρίνει την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, στους αναδόχους, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω 
πίνακα αναφέρονται, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, βάσει της σχετικής πρόσκλησης 
αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 5.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των δαπανών 
διοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, ημερίδας με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. 
Αφρικής για τη Φέτα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 
9/436/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει των με α/α 892 & αριθ. 
πρωτ.30295/2886/12/03/18 (ΑΔΑ: 61ΞΗ7Λ9-ΒΩ1) και με α/α 954 & αριθ.πρωτ.33130/3145/12-3-18 
(ΑΔΑ: ΨΧΟ37Λ9Κ-61) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, οι οποίες καταχωρήθηκαν 
αντίστοιχα, με α/α 891 και 954 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, όπως και στη σχετική 
αριθμ. 9/436/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟ 

πλέον ΦΠΑ 
ΤΗΛ E MAIL 

1 
Θεοδωρίδη Ελ.–Θεοδωρίδης Αθ. & 

ΣΙΑ Ε.Ε 
Εκτυπώσεις 1.000,00 2651077358 e_theodo@otenet.gr 

2 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις- Θ. 

Νιτσιάκος Α.Ε. 

Ξενοδοχείο- 

αίθουσα 
1.000,00 2651059151 manager@hoteldulac.gr 

3 A.Ξ.Ε. «ΑΛΕΞΙΟΣ» ξενοδοχείο Ξενοδοχείο 1.820,00 2651024003 info@alexios.gr 

 »»» Φόρος διαμονής 39 »»  

4 Φρόντζου Πολιτεία- Λόφος Α.Ε. Εστιατόριο 1.141,00 2165021011 info@frontzupolitia.gr 

5 Πανταζής Δημήτριος Εστιατόριο 500,00 6977096541 pzoulapaki@gmail.com 

Σύνολο 5.500,00   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

mailto:e_theodo@otenet.gr
mailto:manager@hoteldulac.gr
mailto:info@alexios.gr
mailto:info@frontzupolitia.gr
mailto:pzoulapaki@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 10/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 8.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33161/1116/15-03-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος,  

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ στις 19-03-2018 και αναχώρηση 
στις 20-03-2018 για Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση 
της AREPO, καθώς και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου στις 19-03-2018 και 
στις 23-03-2018 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη (από Άρτα προς Αθήνα και 
αντίστροφα) και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΣΨ7Λ9-ΣΓ9



 

-6- 
 

4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125) και του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), καθώς και το 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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 30501/137/12-03-2018 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 30857/1029/12-03-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου 
ΕΝΠΕ στις 19-03-2018 και αναχώρηση στις 20-03-2018 για Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση της AREPO, καθώς και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, 
Ιωάννη Δήμου στις 19-03-2018 και στις 23-03-2018 για τη μετακίνηση του 
Αντιπεριφερειάρχη (από Άρτα προς Αθήνα και αντίστροφα) καθώς και την έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 10/483/16-03-2018) 

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ στις 19-03-2018 και αναχώρηση στις 20-03-
2018 για Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση της AREPO, 
καθώς και τη δαπάνη ποσού € 96,00 για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης αυτού και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0716). 

Β.1. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 20,00 για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης 
του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, για την ως άνω μετακίνηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Δευτέρα 19-03-2018, και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. έτους 2018 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0721). 

Β. 2. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 20,00 € για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης 
του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, στην Αθήνα, την Παρασκευή 23-03-2018 για την 
μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, από την Αθήνα στην Άρτα, 
κατά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. έτους 
2018 (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0721). 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΚΣΨ7Λ9-ΣΓ9
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 10/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 8.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33161/1116/15-03-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος,  

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, 
υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 και 2019 
συνολικού προϋπολογισμού 290.164,90 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
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5. Τις διατάξεις 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, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 
(ΦΕΚ Α’171), 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)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 37/1781/08-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτισης των όρων της 
διακήρυξής του, πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πολυετούς 
υποχρέωσης, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, ήτοι: α) πετρελαίου 
θέρμανσης, β) υγρών καυσίμων κίνησης και γ) λιπαντικών, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της (Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας), για τα έτη 2018 & 2019 (από την υπογραφή 
της σύμβασης μέχρι 31-12-2019), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 290.164,90 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσό 271.034,18 
€ με ΦΠΑ και για το Ν.Π.Δ.Δ., ποσό 19.130,72 με ΦΠΑ). 

7. Την αριθμ. πρωτ. 129148/3501/13-11-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 2470 
(ΑΔΑ: ΩΠΨΠ7Λ9-7Μ5) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής  της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α 2570 
συνολικού ποσού 119.910,45 € με Φ.Π.Α.  που βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 και Φορέα 072 
(Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών) και την αριθμ. πρωτ.129143/3500/13-11-
2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 2471 (ΑΔΑ: 64Ε47Λ9-ΜΕΒ) η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α 2569 συνολικού ποσού 15.606,64 € με 
Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ΚΑΕ 1512 και Φορέα 072 (Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης), βάσει 
της ως άνω αριθμ. 37/1781/08-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 2/110/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο1/12-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, 
σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των 
διαγωνιζομένων: α)  Θωμάζου Σάββα για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ (πετρέλαιο θέρμανσης, 
καύσιμα κίνησης, λιπαντικά) της αριθ. 7/2017 διακήρυξης και β) Τζώρτζη Βαλεντίνας, για την 
ΟΜΑΔΑ Γ (λιπαντικά) της αριθ. 7/2017 διακήρυξης, όσον αφορά στην πληρότητα, 
νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

9. Την αριθμ. 5/258/12-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό ΙΙ/30-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκαν 
προσωρινοί μειοδότες οι: Α) ΣΑΒΒΑΣ Π. ΘΩΜΑΖΟΣ για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
[ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης και ΟΜΑΔΑ Β΄- καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, 
πετρέλαιο κίνησης) της αριθ. 7/2017 διακήρυξης], με  ποσοστό έκπτωσης 1 % (ένα τοις 
εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την 
ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του και Β) η ΤΖΩΡΤΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, για την προμήθεια  λιπαντικών (ΟΜΑΔΑ Γ΄- 
λιπαντικά της αριθ. 7/2017 διακήρυξης), με ποσό προσφοράς 6.780,22 € (πλέον  ΦΠΑ 24% 
1.627,26 €) ήτοι συνολικού ποσού 8.407,48 €. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 31205/966/13-
03-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 31573/1043/13-03-2018 στον φάκελο 2018 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα και εισηγείται την έγκριση 
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του Πρακτικού Ι/12-01-2018της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης 7/2017 με α/α Συστήματος 47991), στα πλαίσια της 
ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών τα έτη 2018 & 2019, προς κάλυψη των αναγκών 
των Υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής της αρμοδιότητας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 10/484/16-03-2018) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/09-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων 
κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ 
χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 και 2019 συνολικού προϋπολογισμού 290.164,90 € 
με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης: α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για το πετρέλαιο θέρμανσης 
και υγρά καύσιμα), που θα εφαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική 
τιμή πώλησης και β) τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή, για τα λιπαντικά 
παρασκευάσματα, βάσει της αριθ. 7/2017 (με α/α Συστήματος: 47991) διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής, 

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», που 
προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, Θωμάζος Π. Σάββας (για τις Ομάδες 
Α και Β της διακήρυξης) και Τζώρτζη Βαλεντίνα (για την Ομάδα Γ της διακήρυξης), που 
αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών Νο1/12-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και Νο2/30-01-2018 (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα, με τις αριθμ. 2/110/17-01-2018 και 5/258/12-02-2018 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, προέκυψε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών ήταν πλήρεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη 
του διαγωνισμού, και ότι όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και την διακήρυξη, και είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εισηγείται ομόφωνα την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στους: 1. κ. ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, (ομάδες Α΄, Β΄ της αριθμ. 
7/2017 Διακήρυξης) και 2. κ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Γ. ΤΖΩΡΤΖΗ (ομάδα Γ΄ της αρ. 7/2017 Διακήρυξης). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και 
λιπαντικών), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ χωρικής 
αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 και 2019 συνολικού προϋπολογισμού 290.164,90 € με ΦΠΑ, 
βάσει της αριθ. 7/2017 (με α/α Συστήματος: 47991) διακήρυξης,  

στους μειοδότες Θωμάζο Π. Σάββα και Τζώρτζη Βαλεντίνα, ανά ομάδα της αριθ. 7/2017 
διακήρυξης, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα, και έγιναν αποδεκτές, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, βάσει του Πρακτικού Νο1/12-01-
2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/110/17-01-2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές και ήταν οι 
συμφερότερες, βάσει του Πρακτικού Νο2/30-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
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5/258/12-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που προσκόμισαν, ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το ως άνω, Πρακτικό Νο3/09-03-2018 της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού, ως εξής: 

Α. Θωμάζος Π. Σάββας, για την προμήθεια υγρών καυσίμων [ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, και 
ΟΜΑΔΑ Β΄- καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας], με  ποσοστό έκπτωσης 1 % (ένα τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί 
στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του και  

Β. Τζώρτζη Βαλεντίνα, για την προμήθεια λιπαντικών (ΟΜΑΔΑ Γ΄- λιπαντικά για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας), με ποσό προσφοράς 6.780,22 € (πλέον ΦΠΑ 24% 1.627,26 €) ήτοι συνολικό 
ποσό 8.407,48 € με ΦΠΑ. 

 Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες, Θωμάζο Π. Σάββα και Τζώρτζη 
Βαλεντίνα, για την προμήθεια υγρών καυσίμων [πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης 
(βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης)] και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018 και 2019 και αφού 
αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, και με ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές τους προσφορές, ως ανωτέρω, και με 
δαπάνη, η οποία, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, θα 
βαρύνει τον ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 και 1512 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας,  σύμφωνα με τις Αριθμ. Α/Α :858/ Αρ. Πρωτ: 26989/828/05-03-2018 
(ΑΔΑ:ΨΟΦΦ7Λ9-4ΗΕ) για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & Α/Α:857 
/Αρ.Πρωτ.:οικ.26992/829/05-03-2018 (ΑΔΑ:62ΧΣ7Λ9-870) για την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης και λιπαντικών αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την 
πραγματοποίηση των δαπανών, καταχωρημένες με α/α 856 και 857, αντίστοιχα, στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ηγουμενίτσα,    9  Μαρτίου  2018  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Ηγουμενίτσα, την  9η   Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 13:00 π.μ., στο Διοικητήριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ'αριθμ. 2/76/26-

01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γίνει αποσφράγιση, έλεγχος, διαπίστωση 

της πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες, του 

ηλεκτρονικού φάκελου "Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" και του φάκελου με την έντυπη μορφή του 

σύμφωνα με την παράγραφο Β (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του Παραρτήματος Β΄ της αριθ. 07/2017 

διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)  
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε την νόμιμη απαρτία,  παρέστησαν οι εξής:  
 

1.  κ. Ηλίας Σπυρόπουλος,   τακτικό μέλος (Πρόεδρος) 

2.  κ. Κωνσταντίνος Παπανδρέου             τακτικό μέλος 

3.  κ. Όλγα Ζήση     τακτικό μέλος  
 

Η Επιτροπή τήρησε το νομικό πλαίσιο που διέπει το διαγωνισμό και έλαβε υπόψη  
 

α)   Την υπ’ αριθμ. 07/2017 και με αριθμ. Πρωτ. 131782/3562/17-11-2017 -  Α/Α  συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 

47991 Διακήρυξη της Π.Ε Θεσπρωτίας  για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης έργου με τον τίτλο 

«Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών 

τα έτη 2018 & 2019, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Ν. 

Π. Δ. Δ. χωρικής της αρμοδιότητας» 

β) Την αριθμ. 37/1781/08-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί 

έγκρισης Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ετών 2018 & 2019, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, και έγκρισης των όρων 

της διακήρυξης αυτών, αντίστοιχα 

γ) τους φακέλους με τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που κατατέθηκαν 

εντός τρι΄πων εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    Νο 3 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. 

(CPV: 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8, 09210000-4) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  07/2017 - Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 47991, 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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δ) Την αριθμ απόφαση 2/110/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο1/012/01/2018 αποσφράγιση και αξιολόγηση 

δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος: 47991) για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου 

θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της, και έγκρισης στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, της 

προσφοράς των κ. κ. Σάββα Θωμάζου, του Πέτρου για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ, και Βαλεντίνας Τζώρτζη 

του Γεωργίου, για την ΟΜΑΔΑ  Γ της αριθ. 07/2017 διακήρυξης.   

ε) Την αριθμ απόφαση 5/258/12-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο2/01-02-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α 

Συστήματος: 47991) για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης 

και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ 

χωρικής αρμοδιότητας της, έτους 2018 και 2019 και έγκρισης στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

που αφορά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, της πληρότητας των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που θα προσκομίσουν οι προσωρινοί μειοδότες, σύμφωνα με την 

παράγραφο Β (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του Παραρτήματος Β΄ της αριθ. 7/2017 διακήρυξης του 

διαγωνισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
     

Η Επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr, επέλεξε τον αρ. 47991 ηλεκτρονικό διαγωνισμό διαπίστωσε ότι 

αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και αφετέρου ότι έχουν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά  και αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  του  κ. ΘΩΜΑΖΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ με Αρ. Ηλεκτ. Προσφοράς 83662 και  

Ημ/νία / Ώρα Υποβολής Προσφοράς 15/12/2017 21:12, και της κ. Τζώρτζη Γ. Βαλεντίνας με αρ. 

Ηλεκτρ. Προσφοράς 84969 και Ημ/νία / Ώρα Υποβολής Προσφοράς 15/12/2017 20:56, όπου 

εμφανίστηκαν τα αντίστοιχα έντυπα και προέβη σε ενδελεχή έλεγχό τους.  

  Παράλληλα, η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τους φάκελους, σε 

έντυπη μορφή, που προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα, με τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους 

υπογραφή, που κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι προμηθευτές για τον υπόψη διαγωνισμό, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.                                                                                                

  Η Επιτροπή αφού μονόγραφε εξωτερικά τους φάκελους προέβη σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι οι 

φυσικοί φάκελοι έχουν υποβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γίνονται αρχικά δεκτοί. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φυσικούς φάκελους των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

των προσωρινών μειοδοτών, μονόγραψε όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά ανά φύλλο 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.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Από τον έλεγχο το δικαιολογητικών προέκυψαν τα παρακάτω:   

(i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

την διακήρυξη του διαγωνισμού, και  

(ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ότι είναι αυτά που απαιτούνται κατά περίπτωση  
 

Κατόπιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, η Επιτροπή: 

Εισηγείται: 
 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στους: 1. κ. ΣΑΒΒΑ Π. ΘΩΜΑΖΟ, (ομάδες Α΄, Β΄ της αριθμ. 7/2017 

Διακήρυξης) και 2. κ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Γ. ΤΖΩΡΤΖΗ (ομάδα Γ΄ της αρ. 7/2017 Διακήρυξης)  

― για την προμήθεια  υγρών καυσίμων: [ΟΜΑΔΑ Α΄- πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της και  ΟΜΑΔΑ 

Β΄- καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας], το έτος 2018 και 2019,  

― για την προμήθεια  λιπαντικών: [ΟΜΑΔΑ Γ΄- λιπαντικά] για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας τα έτη 2018 και 2019.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών.  

 Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως: 

 

 

 

  

              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. κ. Ηλίας Σπυρόπουλος  

2. κ. Κωνσταντίνος Παπανδρέου  

3. κ. Όλγα Ζήση    

 

        Υπογραφή 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 10/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 8.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33161/1116/15-03-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος,  

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 υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. 
Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 

http://www.php.gov.gr/
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Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

7. Την αριθμ. 9/476/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2018, για την κάλυψη των εξόδων για εκτυπώσεις, αφισών, 
προγραμμάτων, πανό, banners, διαφημιστικών μακό, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην συνδιοργάνωση με τον 
Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης, 
που θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 18 Μαρτίου 2018 στα Ιωάννινα, συμμετοχή η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθ. 3/12/05-03-2018 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 32591/3095/15-03-2018 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 33238/1120/14-03-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών για την κάλυψη των 
δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό 
Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης, βάσει της 
σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας και την 
απάντησης του προμηθευτή- αναδόχου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 10/485/16-03-2018) 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για εκτυπώσεις (αφισών, προγραμμάτων, προσκλήσεων, 
πανό, banner παρουσίασης κλπ), για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. 
Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 18 Μαρτίου 2018 στα 
Ιωάννινα, στον Γεώργιο Ε. Ιωάννου (Κουγκίου 28, Ιωάννινα), στο ποσό των € 992,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την από 14-03-2018 οικονομική προσφορά του, βάσει της σχετικής πρόσκλησης 
αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018, Ειδ. φορέας: 072, ΚΑΕ: 0844, σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/476/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της με α/α 912 
& αριθμ. πρωτ.30623/2926/12/03/18 (ΑΔΑ: ΩΕΟΨ7Λ9-8Ψ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 906 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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