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Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 
6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  
7. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 
8. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 8099/139/21-01-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-2- 

 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

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. 
8099/139/21-01-2022 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. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 
115.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 17-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου 
Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του από 18-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του από 10-01-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι 
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

6. Έγκριση του από 11-01-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής 
Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

7. Έγκριση του από 14-01-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

8. Έγκριση του από 18-01-2022 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 «Εργασίες 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», 
προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 
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9. Έγκριση του από 14-01-2022 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς 
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

10. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57  € χωρίς ΦΠΑ, 
βάσει της σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 
4412/2016. 

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός Σύμβουλος για συλλογή στατικών στοιχείων που αφορούν 
το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής 
οδού Νεράιδας  - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», 
προϋπολογισμού €  99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη 
ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» 
προϋπολογισμού €  74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία 
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-05-2022. 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - 
Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-06-2022. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της 
επαρχιακής οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-05-2022. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε 
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 
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21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2022. 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου 
Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι 
την 30-06-2022. 

23. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της 
Vodafone AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. 
Νεοκαισάρειας». 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, 
οδοφωτισμού επί της ΕΟ Ιωαννίνων - Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή 
Δίκορφο Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».   

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Άρδοσης μετά από θεομηνίες 
(παροχή υπηρεσιών)». 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων περιοχής Πωγωνίου μετά από έντονες 
καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)». 

30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση 
κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, 
ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 

32. 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 αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού €  
60,000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

33. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3667/38/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου 
σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του Υπουργού, 
του Γ.Γ. και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και διοργάνωση τελετής παράδοσης-
παραλαβής οχημάτων. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού 
των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, 
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών 
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2022. 
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36. 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 Α΄ Εξάμηνο έτους 2022, της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

37. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 5335/110/14-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, οχημάτων στους Δήμους της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής 
Προστασίας 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

39. 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. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Κατσικάς». 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτρόφων στην παραλίμνια 
περιοχή (παροχή υπηρεσιών)». 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης, διευθέτηση ρεμάτων και 
αποκατάσταση πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)». 

43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022 (Τμήμα Προμηθειών). 

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

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 
συστήματος, για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3598/235/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού. 

47. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4355/343/13-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση στον ημερήσιο και 
εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον 
διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο. 

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή 
χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2022. 

49. Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021. 

50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 (Δ/νση Οικονομικού). 

52. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
072.3299.1000.01 «Απόδοση εσόδων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022. 

54. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4331/339/13-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης 
προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΚΤΕΟ Ιωαννίνων». 
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55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ, έτους 2022,  της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ, έτους 2022, ειδικότητας κτηνιάτρων Π.Ε. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την 
παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, έτους 2022. 

58. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω 
παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του 
Προγράμματος «Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες  αναπαραγωγής, στις όρνιθες  
ωοπαραγωγής και  στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους  Gallus gallus » της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας 
μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 
2016ΣΕ08220006). 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002). 

62. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός 
κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ 
εξάμηνο του έτους 2022 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου 
για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών 
AREPO. 

64. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της έκτασης των ακινήτων της πρώην 
Γεωργικής Σχολής Κατσικά, του  ζωικού κεφαλαίου και του πάγιου εξοπλισμού. 

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού 
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022, για τις 
υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των έργων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου έτους 2022, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο 
επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και 
Ν.4399/2016. 

68. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της 
διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

69. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί 
Συνεργάτες” και “Υποδομές & Έργα” για το έργο “The Rout_Net – Thematic routes and 
networks” του Προγράμματος INTERREG V-A «GREECE – ITALY 2014-2020». 
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70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στον 
Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2022, το χρονικό διάστημα 26/04 - 01/05/2022. 

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στην 
τουριστική έκθεση F.R.E.E. που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το χρονικό 
διάστημα 16-20/02/2022. 

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης και καθιζήσεων οδοστρώματος στην 
περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)». 

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και άρση φερτών υλικών 
από ρέματα στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)». 

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Αγία Παρασκευή προς όρια νομού 
μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (παροχή υπηρεσιών)». 

75. Κατακύρωση του αποτελέσματος  της από 30-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) 
(Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 
3.344.277,95 με ΦΠΑ. 

76. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-
Σταυροβρύση)»,αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

77. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 15-01-2020 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την 
εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 
θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο 
γήπεδο Καλαμιάς». 

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου». 

79. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2021 της Π.Ε. Άρτας. 

80. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων 
οικ. έτους 2022 και τακτοποίησης οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2021. 

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

82. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημόσιων 
Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, για τα έτη 2022-2023. 

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα 
όρια της Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)». 

84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο 
Δ.Δ. Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον  
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με 
ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022. 

86. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων 
των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

87. Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την 
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υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – 
Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 
192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

88. Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021. 

89. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022. 

90. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη. 

91. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 για 
οφειλές παρελθόντων ετών. 

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

93. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και 
εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 
2022. 

94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την 
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην 
περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)». 

97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας μετά 
από πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)». 

98. Έγκριση του από 10-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ. 

99. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-05-2022. 

100. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», αναδόχου κ. Στεφάνου 
Φώτιου του Παναγιώτη, μέχρι την 18-05-2022. 

101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων 
(Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας». 

102. Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2021. 

103. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών 
υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την 
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

106. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου 
μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)». 

107. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου Σπυρίδωνα Μπίμπου. 

108. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της έκτασης των ακινήτων: αρ. 18α της 
Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και του αρ. 24 Αναδασμού 
Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 για τη χωροθέτηση δραστηριότητας Πάρκου Υψηλής 
Τεχνολογίας & Έρευνας (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας).  

109. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών  ΙΕΚ, 
σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. 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 μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην 
Θεσσαλονίκη, από 23 έως 25-01-2022, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση 
εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση ρεμάτων και 
προσβάσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια των Κατσανοχωρίων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του Λούρου ποταμού στα 
όρια της Παντάνασας (παροχή υπηρεσιών)». 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος, με αφορμή 
τα πολλά θέματα παράτασης εργασιών που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, 
επεσήμανε ότι η Περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τη 
χορήγηση παρατάσεων προθεσμιών περαίωσης των έργων.   

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 29-12-2021 συνεδρίασης. 

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

       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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/1/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 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 

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

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 175 «Οικονομική επιτροπή περιφερειών» του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 175 
«Οικονομική επιτροπή περιφερειών» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Η 

επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή 

ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της 

επιτροπής.» 

5. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, για εκλογή στη θέση του Αντιπροέδρου, του 
μέλους αυτής, Κωνσταντίνου Σιαράβα, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και επειδή δεν 
υποβλήθηκε άλλη υποψηφιότητα. 

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

Ύστερα από φανερή ψηφοφορία, όπως ο νόμος ορίζει 

Εκλέγει ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Σιαράβα, Περιφερειακό Σύμβουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Αντιπρόεδρό 
της, σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 11 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/2/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης 
παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

6. Την αριθμ. 30/1718/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω 
Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 16656/22-10-2021 
εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 28-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 165317/16446/20-10-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 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.  

7. Την αριθμ. 35/2028/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 08-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184203 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», 
προϋπολογισμού € 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά € 64.390,66 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα και πενήντα επτά τοις εκατό (30,57 %).   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 301/20-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 135/20-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 20-01-
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 
με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά € 64.390,66 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα και πενήντα επτά τοις εκατό (30,57 %).   

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2021 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184203 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», 
προϋπολογισμού € 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
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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 με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά € 64.390,66 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα και πενήντα επτά τοις εκατό (30,57 %).   

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. 184203, που διενεργήθηκε στις 03-12-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου 
Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,  

στον οριστικό ανάδοχο την οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με 
προσφορά € 64.390,66 (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα και πενήντα επτά τοις εκατό 
(30,57%), σύμφωνα με το από 08-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 35/2028/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-
01-2022 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
64.390,66 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚO 

          Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου  του έργου:  

 «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», με συνολικό 

προϋπολογισμό 92.741,93 (χωρίς ΦΠΑ) και 115.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  

 

Στα Ιωάννινα, στις 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

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

               2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  στην Δ.Τ.Ε./ Π.Η μέλος 

               3. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., μέλος 

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

αρ.30/1718/27-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π. Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση στο γραφείο 346 της Π. Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με 

την αρ. πρωτ 179291/17631/11-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009526511 2021-11-12) οικεία διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 184203.  

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Την με αριθ. 35/2028/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: 62ΛΥ7Λ9-07Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 8-12-2021 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  

και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά 64.390,66 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα 
και πενήντα επτά τοις εκατό (30,57 %).  

2. Το με αριθ. 2006/140/10-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π .Ηπείρου  με το οποίο 
κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης  να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης.  
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε ηλεκτρονικά την 12-1-2022 μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σε σφραγισμένο φάκελο στην 
Υπηρεσία την 13-1-2022 (αρ. πρωτ. 4048/301) που παραδόθηκε στην πρόεδρο της Ε.Δ την 19-

1-2021 

 

     Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών που υποβλήθηκε ως 

ανωτέρω και ύστερα από  τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι: 

• τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον προσωρινό ανάδοχο  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

• Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 

των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

• Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

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

      Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
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παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 92.741,93 (χωρίς 

ΦΠΑ) και 115.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά 64.390,66 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα και 

πενήντα επτά τοις εκατό (30,57 %).  

 

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

κατωτέρω.  

 

Ιωάννινα  20-1-2022 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η πρόεδρος 

 

 

Τα μέλη 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ 

 

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/3/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 17-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου 
Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 33/1893/26-11-2021απόφαση 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 «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 18194/22-
11-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/97/30-06-2020 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 176236/17364/08-11-2021 απόφαση έγκρισης 
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 488/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 118/19-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 17-
01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-01-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 31,28% και ποσό προσφοράς 48.772,06€, με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 17-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 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. 184885,2 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», 
προϋπολογισμού € 88.000,00 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, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28% και ποσό προσφοράς 
48.772,06 € με αναθεώρηση, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«  Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας   » 

προϋπολογισμού 88.000,00  € (με Φ.Π.Α.) 
 

 
σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. : 199973/19378 /13-12-2021 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 184885,2 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ :  21PROC009729672  2021-12-13 . 

 

Στα Ιωάννινα, στις 14-01-2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., ως Πρόεδρος 

2. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., ως μέλος 

3. Καραγιαννίδης  Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ, στο Δ.Τ.Ε./Π.Η., ως μέλος 

 

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

33/1893/26-11-2021 (ΑΔΑ 6ΡΝΙ7Λ9- ΙΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  

που αφορά τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών) με αριθμό συστήματος 184885,2 του έργου της επικεφαλίδας, συνήλθαμε σε 
συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην  διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την 10η 
Ιανουαρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).    

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της 
Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για 
δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 

184885,2. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα  Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 
10/01/2022 09:44:51 

2 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ                                                                      

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                    

ΑΦΜ: 114457407 

10/01/2022 10:15:02 

3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 10/01/2022 11:57:39 

4  Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 10/01/2022 12:04:10 

 
                             Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

                               11B164B80206CD809600FA5BFD5D1363 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής Αλεξίου Καλλιόπη με την χρήση των 
διατιθέμενων προσωπικών  κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά». 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την 
Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (πίνακας 2) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, 

τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας». 

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

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

της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 
ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε  η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του Ν. 4412/2016. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν 
ομαλές. 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν  στον  πίνακα 2 κατά τη σειρά μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

  

 

 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό % 

1 239901 Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  31,28% 

2 240421  
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

  

  

26,00 % 

3 240481 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ                                                                      

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                    

ΑΦΜ: 114457407 

24,59% 

4 240464  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 
  

23,27 % 

 

                                                 Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.   

                                                   EB15C762C8253D9232EAE6E67BE36945 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε με την αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης, ξεκινώντας από τον πρώτο 
μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.  

Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  
  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έλεγξε τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. Για όλες τις εγγυητικές 
επιστολές εκδόθηκε βεβαίωση εγκυρότητας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

 
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, καταρτήθηκε ο κατωτέρω πίνακας 3 των 

διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας ,που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα  Ποσοστό % 

1 239901 Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  31,28% 

2 240421  
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

  

  

26,00 % 

3 240481 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΑΗΣ                                                                      

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                    

ΑΦΜ: 114457407 

24,59% 

4 240464  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 
  

23,27 % 

 

 

 

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

« Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας  », 

προϋπολογισμού 88.000,00  € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στον Οικονομικό Φορέα 

«Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  », ο οποίος είναι ο προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον 

ανωτέρω Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 48.772,06 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 31,28 %.                                                   

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τετραπλούν (4) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.   

Ιωάννινα,   17  Ιανουαρίου 2022 

   Η  Επιτροπή Διαγωνισμού                    

 
                       

Η   πρόεδρος Τα μέλη  

 

 
Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα         

 

 
Αλεξίου  Καλλιόπη           

 
 

Καραγιαννίδης  Χρήστος  
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/4/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 

Έγκριση του από 18-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 33/1894/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού 
€ 150.000,00 με ΦΠΑ,  με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 18275/23-11-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/70/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 
με την αριθμ. 186309/18228/22-11-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την 
υλοποίηση του ανωτέρω 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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 511/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 115/18-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 18-
01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 17-01-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 70.396,17€ 
χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,81%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 18-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 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. 184926 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 
150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 
2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 70.396,17€ χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 41,81%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  ( 1 ο )  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών 

του έργου: «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», με συνολικό 

προϋπολογισμό 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και 120.967,74 (χωρίς ΦΠΑ)  

 

      Στα Ιωάννινα, στις  17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες: 

1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος  
2. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

3. Κερομύτη Αγνή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος  

 

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

με την  αρ. 33/1894/26-11-2021 (ΑΔΑ:6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 192657/18800/16-12-2021 

(ΑΔΑΜ:21PROC009757103 2021-12-16, ΑΔΑ: 6ΕΤΛ7Λ9-ΨΡ2) προκήρυξη της με 

αριθμό (ΑΔΑΜ: 21PROC009762239 2021-12-16) διακήρυξης. 

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

ότι ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 184926. 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές ηλεκτρονικά,  εννέα  (9) οικονομικοί φορείς 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα Ι: 

  

                                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 10/01/2022 08:40:50 

2 
ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

10/01/2022 20:01:13 

3 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11/01/2022 10:27:45 
4 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/01/2022 10:34:59 
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 11/01/2022 11:27:42 
6 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 11/01/2022 12:05:04 
7 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 11/01/2022 13:03:13 
8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 11/01/2022 13:33:16 
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ 11/01/2022 13:46:59 
 
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1β της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη 

σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 

υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες. 

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

αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.  

Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας ΙΙ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
1  240418 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ  41,81 % 
2  240392 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  40,21 % 
3  240757 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
33,62 % 

4  239893 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  33,41 % 
5  240729 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  28,21 % 
6  240756 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  28,00 % 
7  240847 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  26,00 % 
8  240332 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  20,00 % 
9  238598 ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

  
18,21 % 

 
 

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

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε 

αυθημερόν.  

Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1ζ της διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, δια της Προέδρου της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής, οι οποίες είχαν όλες εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ, μέσω της 
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ηλεκτρονικής  πλατφόρμας του Ταμείου, όπου και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές 

συμμετοχής των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν προσφορά είναι έγκυρες. 

Στη συνέχεια σε συνεδρίαση της 18-1-2022 η επιτροπή αποφάσισε να κάνει 
δεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων των οικονομικών φορέων και κατάρτισε τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ παραδεκτών προσφορών: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
1  240418 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ  41,81 % 
2  240392 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ  40,21 % 
3  240757 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
33,62 % 

4  239893 Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  33,41 % 
5  240729 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ  28,21 % 
6  240756 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  28,00 % 
7  240847 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ  26,00 % 
8  240332 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  20,00 % 
9  238598 ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

  
18,21 % 

 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της οικείας διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάθεση της σύμβασης του έργου: 

«Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων» προϋπολογισμού  

150.000,00  € (χωρίς Φ.Π.Α) και 120.967,74 (χωρίς ΦΠΑ) στον  πρώτο   μειοδότη 

σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ 

ΜΠΙΜΠΟΣ - ΕΔΕ», με προσφορά 70.396,17  €  (χωρίς Φ.Π.Α)  και ποσοστό μέσης 

έκπτωσης σαράντα ένα και ογδόντα ένα  τοις εκατό (41,81 %). 

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

Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς 

έγκριση.   
 

Ιωάννινα,    18 Ιανουαρίου 2022 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η πρόεδρος Τα μέλη 
 
 

Καλλιόπη  Αλεξίου                                                                                                                                                                              

 
 

 Αικατερίνη Καραγιωτη 
 
  

  Αγνή Κερομυτη 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/5/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 του από 10-01-2022 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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 24/1354/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την 
σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 117868/12025/18-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΜΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής 
οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από 
ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12854/18-08-
2021  εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18980/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 24/10-01-2022 
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 «ΜΜ 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ», με προσφορά 29.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 
2,00%.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 16-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 134661/13657/09-11-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1354/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού 
προς Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΜΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης 
επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή 
Πλάκας Τζουμέρκων», 

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) «Ιερόθεος Καρδάτος», β) «Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου» 
και γ) «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ», και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση 
του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΜ 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του 
έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ», με προσφορά 29.400,00 € χωρίς 
ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 030 
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση 
Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων» στον 
οικονομικό φορέα «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ», με προσφορά 29.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 2,00%. 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ»,  
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 29.400,00€  
χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 030 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια 
έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 24/1354/27-08-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως 

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

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης οδού προς 

Μονολίθι», προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

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

 

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

α) την αριθ. 24/1354/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ107Λ9-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Συλλογή στοιχείων για τη 

σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι», προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

117868/12025/18-08-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 134661/13657/09-11-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

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

οικονομικοί φορείς.  

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

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

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

δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με 

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

134661/13657/09-11-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε 

τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο 

πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  
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 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 
 

182850/17945/16-11-2021 

 

Ιερόθεος Καρδάτος 

2 182852/19746/16-11-2021 Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου 

3 182853/17947/16-11-2021 ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 134661/13657/09-11-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

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

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

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 182853/17947/16-11-2021 ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ 2,00 

2 182852/19746/16-11-2021 Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου 1,00 

3 182850/17945/16-11-2021 Ιερόθεος Καρδάτος 1,00 

 

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

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

134661/13657/09-11-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

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

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

 Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν 

ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 182853/17947/16-11-2021 ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ 2,00 

2 
 

182852/19746/16-11-2021 
 
Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου 

1,00 

3 
 

182850/17945/16-11-2021 

 

Ιερόθεος Καρδάτος 
1,00 
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 182853/17947/16-11-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων 

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

στην Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε 

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

πρωτ. ΔΤΕΠΗ 195162/18980/06-12-2021 από τον προσωρινό μειοδότη «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΙΚΕ». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 134661/13657/09-11-

2021 Πρόσκλησης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης 

του έργου: «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι», 

προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΜΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί 

ΙΚΕ», με προσφορά  29.400,00 ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δύο τοις εκατό (2,00%).  

 

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  10 Ιανουαρίου 2022  
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 
 

 

 
Αικατερίνη Καραγιώτη 

Δημήτριος Τσιούμπος  

 
 

 
Ασπασία Γόγολου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/6/24-01-/2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 του από 11-01-2022 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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 
180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την αριθμ. 32/1847/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων 
περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 181227/17804/15-11-
2021  απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που 
δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 17808/15-11-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 19428/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 44/12-01-
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 
«ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά  117.580,66 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,00%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 32/1847/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως 
εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της 
σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 09-12-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 187340/18343/29-11-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 32/1847/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων 
περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € 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 & ΣΙΑ Ο.Ε. β) «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 
Α.Τ.Ε.» και  γ) «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του 
δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην 
καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον 
κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά  117.580,66 € χωρίς ΦΠΑ και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 19,00%. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής Τετρακώμου», 
προϋπολογισμού 180.000,00 € 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 «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προσφορά 117.580,66 € 
χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,00% και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 117.580,66 € χωρίς 
ΦΠΑ. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

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

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων 

περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 Στα Ιωάννινα, στις  09 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή 

ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2.Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3.Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

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

α) την αριθ. 32/1847/18-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΩΓ7Λ9-8ΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Βελτίωση 

ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 

180.000,00 € (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε, 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 181227/17804/15-11-2021 απόφαση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 187340/18343/29-11-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

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

οικονομικοί φορείς.  

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

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

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

παραλαβής δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος 

επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά 

την αρ. πρωτ. 187340/18343/29-11-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η 

Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή 

είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα 

και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

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

φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 
 

198008/19221/09-12-2021 
 
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 
 

198013/19222/09-12-2021 
 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 

3 198016/19223/09-12-2021 ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε. 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 187340/18343/29-11-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

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

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

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 198016/19223/09-12-2021 ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε. 19,00 

2 
 

198013/19222/09-12-2021 
 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 15,00 

3 
 

198008/19221/09-12-2021 
 
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12,00 

 

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

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

187340/18343/29-11-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

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

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/16. 

 Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 

υπάρχουν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές 

κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 198016/19223/09-12-2021 ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε. 19,00 

2 
 

198013/19222/09-12-2021 
 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 

15,00 

3 
 

198008/19221/09-12-2021 
 
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

12,00 

 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-38- 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 198016/19223/09-12-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

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

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

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

Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

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

πρωτ. ΔΤΕΠΗ 200771/19428/13-12-2021 από τον προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 

134661187340/18343/29-11-2021 Πρόσκλησης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση 

υλοποίησης του έργου: «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής 

Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. 

Ο.Ε.», με προσφορά  117.580,66 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαεννέα τοις 

εκατό (19,00%).  

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  11 Ιανουαρίου 2022  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

 

 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

Κωνσταντίνος Ζάννης  

 

 

Έλλη Μπαρέκα 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/7/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 του από 14-01-2022 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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου 
Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 24/1352/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και 
κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων 
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117857/12019/13-08-
2021  απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α  
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας 
ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν 
από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12625/13-
08-2021  εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν 
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18253/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 114/18-01-
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 
«GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.112,90 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή  έκπτωση 13,00 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 14-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 09-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 167546/16686/25-10-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1352/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού 
φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 70.000,00 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», 

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) «GEO-POLIS E.E.», β) «ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και 
γ) «ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.», και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον 
έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον 
σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας, βάσει της αρχικής προσφοράς εκάστου υποψηφίου 
αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«GEO-POLIS E.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, 
τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.112,90 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή  έκπτωση 13,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης 
κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 70.000,00 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» στον 
οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.112,90 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή  
έκπτωση 13,00 % και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» και 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 49.112,90 €, 
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. 24/1352/27-08-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος 

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

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου 

για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή 

υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  09 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2.Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3.Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

 

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

α) την αριθ. 24/1352/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ107Λ9-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Άμεση 

συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας 

προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 70.000,00 € (με 

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

και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117857/12019/13-08-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 167546/16686/25-10-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

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

οικονομικοί φορείς.   

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

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

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

παραλαβής δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος 

επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές κατά 

την αρ. πρωτ. 167546/16686/25-10-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η 

Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή 

είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα 

και ημέρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι 

φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 
 

176958/17468/08-11-2021 

 

GEO-POLIS E.E. 

2 176961/17469/08-11-2021 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

3 176966/17470/08-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 167546/16686/25-10-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

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

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

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 176958/17468/08-11-2021 GEO-POLIS E.E. 13,00 

2 176961/17469/08-11-2021 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4,00 

3 176966/17470/08-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 2,00 

 

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

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

167546/16686/25-10-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

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

προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/16. 

 Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 

υπάρχουν ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές 

κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 
 

176958/17468/08-11-2021 
 
GEO-POLIS E.E. 

13,00 

2 176961/17469/08-11-2021 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4,00 

3 176966/17470/08-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 2,00 
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 172305/17056/09-11-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «GEO-POLIS E.E.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 

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

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

Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

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

πρωτ. ΔΤΕΠΗ 186407/18253/22-11-2021 από τον προσωρινό μειοδότη «GEO-POLIS E.E.». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 

167546/16686/25-10-2021 Πρόσκλησης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση 

υλοποίησης του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 

σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», στον 

οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.».», με προσφορά  49.112,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 

τεκμαρτή έκπτωση δεκατρία τοις εκατό (13,00%).  

 

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  14 Ιανουαρίου 2022  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 
 

Τα μέλη 
 

 
 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

Δέσποινα Σιαμπίρη  
 

 

 
Βιολέτα Τζανίδη 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/8/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 του από 18-01-2022 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 «Εργασίες διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € 
με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 35/2032/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 198325/19248/09-12-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, 
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 19309/10-12-2021 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 503/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 112/18-01-2022 
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 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με προσφορά 21.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 15,00 %. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και 
στη σχετική αριθμ. 35/2032/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως 
εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Εκτιμούμε ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε λόγω της 
σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 13-01-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 210475/20284/30-12-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 35/2032/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο 
“Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 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) «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ», β) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και γ) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 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 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  
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Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» με προσφορά 21.935,48 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και έκπτωση 15,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας 
Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» με 
προσφορά 21.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 15,00 % και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 21.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α., και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

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

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 
     Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου: «Εργασίες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο «Πέρα Γεφύρι» της Σκάλας Βραδέτου» της ΣΑΕ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α 2020ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 32.000,00 €  (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 Στα Ιωάννινα, την 13η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (μισή ώρα πριν την ώρα 

αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, Πρόεδρος  
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό Μέλος  
3. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό Μέλος  

 

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

35/2032/21-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΛΥ7Λ9-07Γ) απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.    

έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ. 35/2032/21-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΛΥ7Λ9-07Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, 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, για την εκτέλεση του 

υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου στο «Πέρα Γεφύρι» της Σκάλας Βραδέτου» προϋπολογισμού 32.000,00€ (με 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 198325/19248/09-12-2021 

απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και β) έγινε η συγκρότηση της Ε.Δ 

β) την με  αρ. πρωτ. 210475/20284/30-12-2021 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, με την οποία προσκλήθηκαν τρεις 

(3) οικονομικοί φορείς.  

Συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής και παρέλαβε από το 

Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. τις προσφορές των τριών (3) οικονομικών φορέων.  

Οι φάκελοι των προσφορών αριθμήθηκαν, μονογράφησαν από την Ε.Δ και καταχωρήθηκαν στον 

παρακάτω πίνακα 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα 

1 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 210475/20284/30-12-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο 

οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα 

δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια 

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

για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων 

ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ - 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

15% 

2 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

8% 

3 
ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 

5% 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους συμμετέχοντες την υποβολή 

τυχόν βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι εμμένουν στην αρχική τους προσφορά, ξεκινώντας 

από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 210475/20284/30-12-2021 οικεία πρόσκληση της Δ/νσης 

Τεχν. Έργων Π.Η. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  

πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 

αντίστοιχα του Ν. 4782/2021. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 

συμπλήρωσή τους. 

Στη συνέχεια  η Ε.Δ κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά 

σειρά μειοδοσίας στον  κατωτέρω πίνακα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 

προσφοράς 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 21.935,48€ 15,00% 

2ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 23.741,92€ 8,00% 

3ος ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 24.543,23€ 5,00% 
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 Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά 

την υποβολή από τον πρώτο μειοδότη, ο οποίος κλήθηκε προς τούτο με την με αριθμ. πρωτ. 

4318/317/13-01-2022 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των επικαιροποιημένων και σε ισχύ δικαιολογητικών που 

απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 και 23 του Ν. 4782/2021 και των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των άρθρων 75 & 76 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 

4782/2021.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού 

περιήλθαν τα επικαιροποιημένα και σε ισχύ δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη, τα οποία 

υποβλήθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 4880/370/14-01-2022 αίτηση του, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συνέχισε σε κλειστή συνεδρίαση στις 18-01-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η Επιτροπή αφού 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:  

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 
5. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 

και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 
       Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του 

έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο «Πέρα Γεφύρι» της Σκάλας Βραδέτου» 

προϋπολογισμού 32.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ που 

προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με προσφορά: είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε 

ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά «21.935,48€» (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (15,00 %).  

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

 

 

Ιωάννινα,  18 Ιανουαρίου 2022 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  πρόεδρος 

 

 

Τα μέλη 

 

ΔΕΣΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ          ΜΑΡ. ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ 

 

 

           ΠΕΡ. ΒΟΥΡΔΑΣ 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/9/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 του από 14-01-2022 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 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής 
κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 23/1338/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και 
κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς 
Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 117861/12021/11-08-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, 
δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12625/13-08-2021  εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 174673/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 113/18-01-
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 
«GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.354,84 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή  έκπτωση 15,00 %. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 14-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 02-11-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 167544/16685/25-10-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1338/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού 
φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς 
αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, 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) «ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», β) «ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.» 
και γ) «GEO-POLIS E.E..», 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 
προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«GEO-POLIS E.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, 
τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.354,84 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή  έκπτωση 15,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή 
ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ, 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» στον οικονομικό φορέα 
«GEO-POLIS E.E.» με προσφορά 49.354,84 €, χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή  έκπτωση 15,00 % 
και  

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «GEO-POLIS E.E.» 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 49.354,84 
€ 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». 

− Επισημαίνεται ότι στην αριθμ. 23/1338/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο στ. Β περί 
συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης του θέματος, εκ 
παραδρομής, αναφέρεται το υποέργο: «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης και αποκατάστασης 
καθιζήσεων σε τμήμα του  επαρχιακού δικτύου προς Φραγμό Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 
52.080,00 με ΦΠΑ, αντί του ορθού:  «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την 
σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή 
ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 23/1338/11-08-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως 

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

ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για 

την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς 

αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € (με ΦΠΑ), με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 Στα Ιωάννινα, στις  02 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή ώρα πριν 

την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

 

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος  

2. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

3. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

 

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

α) την αριθ. 23/1338/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Άμεση συλλογή 

στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό 

προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € (με 

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

την αριθμ. πρωτ. 117861/12021/11-08-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου.  

και 

β) την με  αρ. πρωτ. 167544/16685/25-10-2021 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

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

οικονομικοί φορείς.  

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

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

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

δεν κατατέθηκε στην επιτροπή κανένας φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επικοινώνησε με 

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

167544/16685/25-10-2021 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε 
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τρεις (3) φακέλους προσφορών, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο 

πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σε κάθε φάκελο ώρα και ημέρα άφιξης, για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

 

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

αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 

1 
 172014/17045/01-11-2021 

 

ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 

2  172015/17046/01-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 

3 172305/17056/01-11-2021 GEO-POLIS E.E. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 167544/16685/25-10-2021 πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς 

(προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και 

φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα 

δικαιολογητικά σε κάθε σελίδα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

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

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

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

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 172305/17056/01-11-2021 GEO-POLIS E.E. 15,00 

2    172014/17045/01-11-2021 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,00 

3  172015/17046/01-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 3,00 

 

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

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

167544/16685/25-10-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

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

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

 Aπό τον γενόμενο έλεγχο στα ΤΕΥΔ των προσφερόντων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν 

ελλείψεις και ως εκ τούτου κατάρτισε τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 172305/17056/01-11-2021 GEO-POLIS E.E. 15,00 

2    172014/17045/01-11-2021 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,00 

3  172015/17046/01-11-2021 ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε. 3,00 
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Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 172305/17056/02-11-2021 έγγραφό της, τον προσωρινό 

μειοδότη «GEO-POLIS E.E.» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 

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

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

Αναθέτουσα αρχή. 

 Στις  14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

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

πρωτ. ΔΤΕΠΗ 176956/17467/08-11-2021 από τον προσωρινό μειοδότη «GEO-POLIS E.E.». 

 Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπίστωσε 

ότι:  

• Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

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

καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 167544/16685/25-10-

2021 Πρόσκλησης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση υλοποίησης 

του έργου: «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης 

κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων 

(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα «GEO-

POLIS E.E.».», με προσφορά  49.354,84 ευρώ και μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό 

(15,00%).  

 

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  14 Ιανουαρίου 2022  

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο πρόεδρος 
 

Τα μέλη 
 

 
 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

Δέσποινα Σιαμπίρη  
 

 
Βιολέτα Τζανίδη 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/11/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός Σύμβουλος για συλλογή στατικών στοιχείων που 
αφορούν το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 232/13-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 64/13-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Απαιτείται άμεσα η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω 

Τεχνικού Συμβούλου για τη συλλογή στατικών στοιχείων σχετικά με τη σύνταξη μελέτης που αφορά στο 

Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας μετά την έκδοση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της 

απόφασης χωροθέτησης του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.    

3. Με την αρίθμ. πρωτ.: 2304/166/10-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., προκειμένου άμεσα ο Τεχνικός Σύμβουλος να συνδράμει τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για χρήση στη σύνταξη των 

αναγκαίων στατικών μελετών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου.  

4. Επίσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προέβη στη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Παραδοτέα – 

Χρονοδιάγραμμα – Αμοιβές της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου.          

Με βάση τα παραπάνω Εισηγούμαστε  

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

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

στατικών στοιχείων που αφορούν το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας» του έργου: «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 », της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού 74.400,00 €.  

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

γ) Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, 

β) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας 
……». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «ΝΑΙ και επείγει να παρουσιάσει η περιφερειακή Αρχή το συνολικό σχέδιο 

της για το σχεδιαζόμενο «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», ήτοι: Χωροθέτηση 
(προχώρησε), σχεδιαζόμενη κάλυψη αναγκών, χρηματοδότηση της πρότασης, Έκθεση βιωσιμότητας, 
καθεστώς λειτουργίας, συγκρότηση διοίκησης του κέντρου, τον οδικό χάρτη όπως και κάθε άλλο 
ενδιάμεσο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου. Ανάλογη παρατήρηση έχουμε καταθέσει σε προηγούμενη 
συνεδρίαση της Ο.Ε. (7/7/2021): Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για το τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε 
συμφωνήσει στα βασικά: - Να εξασφαλίσουμε τις αδειοδοτήσεις των κατασκευών. -  Να 
κατασκευάσουμε τις υποδομές (δίκτυα, κοινόχρηστους χώρους, κεντρικό κτήριο (διοικητήριο), χώρους 
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αναψυχής και άθλησης, μικρό συνεδριακό κλπ). - Κατασκευές των ενδιαφερόμενων εταιριών (ό,τι 
κατασκευάσουν οι εταιρείες δεν χρειάζεται να το επιβαρυνθεί η Περιφέρεια) -  Χρονοδιάγραμμα έργων 

και να προηγηθεί η παρουσίαση του σχεδίου στο ΠΣ». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για συλλογή 
στατικών στοιχείων που αφορούν το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 13803/06-09-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας 
και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός 
Σύμβουλος για συλλογή στατικών στοιχείων που αφορούν το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και 
Έρευνας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Πρόεδρος 

β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Δημήτριος Τσιούμπος Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ, Αναπληρώτρια Προέδρου 

β) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

γ) Βιολέτα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΤΕ ΠΗ 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/12/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 
8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής 
οδού Νεράιδας - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», 
προϋπολογισμού €  99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 428/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94/17-
01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Οι κακές καιρικές συνθήκες με τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που  επικράτησαν και 

στα ορεινά του Ν. Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Θεοδώριανων, όπου και σημειώθηκαν τα 

υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης πανελλαδικά για τις μέρες εκείνες, είχαν σαν αποτέλεσμα επί της 

επαρχιακής οδού Νεράιδας – Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) να σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση που 

παρέσυρε και σειρές συρματοκιβωτίων που είχαν τοποθετηθεί στο σημείο αυτό για αντιστήριξη. 

Ταυτόχρονα από τον μεγάλο όγκο νερού και το βάρος των προϊόντων της κατολίσθησης εκδηλώθηκε 

ολίσθηση του πρανούς κατάντη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με κατάρρευση. Δεδομένου ότι η 

επαρχιακή αυτή οδός αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση στα Θεοδώριανα , όπου διαμένουν μόνιμα 

κτηνοτρόφοι και η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο ταυτόχρονα, απαιτείται 

άμεσα η αποκατάσταση της βατότητας στην εν λόγω επαρχιακή οδό.   

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 5054/374/17-01-2022 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα προϊόντα των κατολισθήσεων και να 

αποκατασταθεί η βατότητα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.  

εισηγούμαστε 

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

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

κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας – Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από 

ακραία καιρικά φαινόμενα » του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 

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

99.200,00 €.  

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση 
κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας  - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) 
μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
5054/374/17-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω 
υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα 
με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 428/17-01-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της 
υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας  - Θεοδώριανων 
(μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με 
ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

γ) Βλάσιος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/13/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη 
ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» 
προϋπολογισμού €  74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 429/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 102/18-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Απαιτείται άμεσα η επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – 

προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός » που εντάχθηκε σε χρηματοοικονομικό σχήμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών.   

3. Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής 

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 5184/382/17-01-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να  

επικαιροποιηθεί άμεσα η παραπάνω μελέτη.  

εισηγούμαστε 

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

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

την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – 

παραλίμνια οδός » του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00 € 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος 

β) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό  στην Υπηρεσία μας,  ως μέλος 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Άννα Μπάσιου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός 
σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – 
προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού € 74.400,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5184/382/17-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
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βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-
2022» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 429/17-01-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικός σύμβουλος 
για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας 
λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος 

β) Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Άννα Μπάσιου Πολιτικός Μηχανικός 

β) Νικόλαος Κολιός Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Καλλιόπη Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός 

 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «ΟΧΙ, επειδή 
πέραν της ανακοίνωσης του έργου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του 
κυβερνητικού επιτελείου, δεν έχει γίνει η παρουσίαση της υπάρχουσας μελέτης για «Ανάπλαση – 
αξιοποίηση – προστασία λίμνης Παμβώτιδας», την επικαιροποίηση της οποίας εισηγείται η 
περιφερειακή Αρχή, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να ψηφίσουμε επί αγνώστου περιεχομένου 
μελέτης, σκοπιμότητας και προϋπολογισμού έργου, για το οποίο ενδεχομένως δεν θα είχαμε 

αντιρρήσεις, λόγω και του ενδιαφέροντος που αυτό συγκεντρώνει.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/14/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20337/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 26/10-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 2. …γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 29-09-2021 για συνολικό ποσό 37.903,24€ (χωρίς ΦΠΑ), από το 

οποίο 27.926,70€ για εργασίες, 4.943,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 6,70€ για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης και 9.096,78€ για Φ.Π.Α. 

3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 29-01-2022. 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.051.01 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 674 

και αρ. πρωτ. 19694/1789/12-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΒ77Λ9-ΩΥΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 700 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου 

εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 0 %  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 211449/20337/31-12-2021 αίτησή του για την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Λόγω των άσχημων καιρικών 

συνθηκών που επικράτησαν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα, δεν κατέστη 

δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. 

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  

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν εν μέρει οι λόγοι που 

επικαλείται στην  με αριθμ. 192886/18822/01-12-2021 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 

1ης  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-05-2022  «με αναθεώρηση».…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/15/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20338/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 27/10-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 2. … γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 29-09-2021 για συνολικό ποσό 37.096,76€ (χωρίς ΦΠΑ), από το 

οποίο 27.333,29€ για εργασίες, 4.837,99€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 5,49€ για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης και 8.903,32€ για Φ.Π.Α. 

3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 29-01-2022. 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.056.01 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 686 

και αρ. πρωτ. 19703/1794/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ1Χ7Λ9-Ψ9Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 705 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου 

εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 0 %  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 211450/20338/31-12-2021 αίτησή του για την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: Λόγω των άσχημων καιρικών 

συνθηκών που επικράτησαν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα, δεν κατέστη 

δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. 

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 

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν εν μέρει οι λόγοι που 

επικαλείται στην  με αριθμ. 192886/18822/01-12-2021 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 

1ης  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-05-2022  «με αναθεώρηση».…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 
μέχρι την 31-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/16/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία 
πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17200/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 65/13-01-
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  16-12-2019  για ποσό  188.837,58€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε οκτώ (08) μήνες με λήξη την  16-08-2020, με υπ’ αριθ. 20/1238/07-08-2020 (ΑΔΑ:  

ΩΣΥ67Λ9-ΩΛΞ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-12-2020, με υπ’ αριθ. 35/2212/22-12-2020 (ΑΔΑ: 

Ω0ΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η  παράταση 

προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-06-2021 και με την υπ’ αριθ.   19/1103/07-07-2021 (ΑΔΑ: 

Ω56Η7Λ9- ΣΕΖ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 

3η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   30-12-2021. 7. Με την από  02-11-2021 αίτησή 

του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-09-2022 για 

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

μέχρι την 30-09-2022, 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 30-09-

2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Απαιτείται 

επιπλέον χρόνος για την  ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να 

ολοκληρωθούν αφού σε κάποια σημεία άλλαξε η ροή των νερών του Σαραντάπορου και απαιτείται επιπλέον 

να αντιμετωπιστούν και επιπλέον τμήματα με εργασίες προστασίας. Επίσης απαιτείται χρόνος για την 

παρατήρηση της συμπεριφοράς εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια χειμερινών μηνών με 

παρουσία νερών, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες διευθέτησης των ομβρίων αλλά και εκτιμάται ότι έως τις 

30-09-2022 οι εργασίες κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, θα έχουν ολοκληρωθεί.  Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την  30-12-2021  μέχρι την  30-

09-2022, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού 
Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022, 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/17/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-05-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 19932/13-01-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 66/13-01-
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 17-05-2021  για ποσό    237.096,77€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε  τέσσερις  (04) μήνες   με λήξη την  17-09-2021 και με την υπ’ αριθ. 26/1473/17-09-

2021  (ΑΔΑ:   Ω55Ξ7Λ9-Α8Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   31-12-2021. 7. Με την από  22-12-2021  αίτησή 

του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-05-2022 

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

μέχρι την 30-05-2022, 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 30-05-

2022  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει 

πραγματοποιηθεί το 85,00% των εργασιών και απαιτείται  επιπλέον χρόνος, όπου ήδη έχει εξασφαλιστεί ο 

σκοπό απορροής των ομβρίων υδάτων προς τον τελικό αποδέκτη που είναι η στραγγιστική τάφρος, προς τον 

τελικό αποδέκτη που είναι ης στραγγιστική τάφρος. Η καθυστέρηση προέκυψε από την παρουσία δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης τα οποία συνδυαστικά με τις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών μετατοπίστηκαν. 

Απομένουν εργασίες κατασκευής πεζοδρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και εργασίες 

ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης των τομών, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με καλές καιρικές 

συνθήκες. Έως τις  30-05-2022 εκτιμούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του καθώς και οι 

διαδικασίες 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 λήγει την 31-12-2021  μέχρι την 30-05-2022, και χωρίς άλλη 

απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου 
«Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/18/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - 
Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-06-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19847/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 71/14-01-
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  08-12-2020 για ποσό  295.368,57€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και έληξε την 08-04-2021, με την υπ’ αριθ. 11/606/09-04-2021 

(ΑΔΑ:  ΩΧΙΝ7Λ9- 4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε  η 1η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  08-07-2021 και με την υπ’ αριθ. 19/1063/07-07-2021 

(ΑΔΑ:  Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε  η 2η  

παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  30-12-2021. 7. Με την από  20-12-2021  αίτησή του, 

ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2022 για τους 

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

την 30-06-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου 

εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

Και επειδή   Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το  65,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται 

επιπλέον χρόνος, για την αποπεράτωση των συμπληρωματικών εργασιών που εγκρίθηκαν επιπλέον. Όπως 

επίσης στον απαιτούμενο χρόνο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την σύνταξη ΑΠΕ (μετά τον 

έλεγχο των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου) και οι  διαδικασίες  του κλεισίματος του φακέλου της 

εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο 

έληξε την  30-12-2021 μέχρι την 30-06-2022 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου 

περαίωσης του έργου. ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», 
αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-06-2022, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/19/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής 
οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-05-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18160/10-01-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 72/14-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/01/2021 για  ποσό 194.987,71  ευρώ με ΦΠΑ. 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 29/11/2021 6. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 

2018ΕΠ53000001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ αρίθμ 92073/2912/15.07.2020 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 351.800,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 40%  των εργασιών.9. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν εχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται 

η ανάδοχος στην  από 19/11/2021 αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 19/11/2021 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών  μέχρι 31/05/2022 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. Έχει εκτελεστεί 

το 40% των εργασιών όμως απαιτείται περεταίρω χρόνος για  την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο των 

τελικών επιμετρήσεων. 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας 

δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) δεν ήταν 

δυνατόν να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες κατασκευής τοιχίων εντός των καναλιών. Οι εργασίες αυτές 

εκτελέστηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που έπεσε ο υδροφόρος ορίζοντας. Συνεπώς απαιτείται 

περαιτέρω χρόνος για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω 

λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την 

χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 31-05-2022 με αναθεώρηση, η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου......». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/20/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε 
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022. 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19046π.ε./11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 103/18-
01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής:  «…. 5.  ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Παναγιώτη 

Παπαδημητρίου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 

υπεγράφη στις 16-01-2020 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 236.411,42€ (εκ του οποίου 

174.194,53€  για εργασίες, 31.355,02€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 30.832,43€ για απρόβλεπτες  δαπάνες, 29,44€ για αναθεώρηση  

εργασιών) πλέον 56.738,74€ για Φ.Π.Α.. 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, συνεπώς λήγει στις 16-11-2020. Με την αρ. 27/1566/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΙΦ7Λ9-47Π) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 7.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ Με την αρ. πρωτ. 180809/16974π.ε./11-02-2021 

εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου. 8.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι βαθιές 

θεμελιώσεις των τριών βάθρων της γέφυρας (φρεατοπάσσαλοι και πασσαλόδεσμοι) και η κατασκευή των κορμών των τριών 

βάθρων και ολοκληρώνονται οι εργασίες συγκόλλησης των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν το μεταλλικό φορέα του 

καταστρώματος της γέφυρας. Β.  ΕΙΔΙΚΑ Με το από 06-12-2021 αίτημά του προς την υπηρεσία, ο ανάδοχος αιτείται την 

παράταση των εργασιών έως τις 30-06-2022 επικαλούμενος καθυστερήσεις στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος λόγω 

δυσκολίας στην προμήθεια συγκεκριμένων διατομών χάλυβα που απαιτούνταν για την κατασκευή του μεταλλικού φορέα 

της γέφυρας. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των ανωτέρω λόγων και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω 

λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά και ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι αδύνατη η εκτέλεση 

εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου μέχρι τις 30-09-2022 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.  .… .». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση 
καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
μέχρι την 30-09-2022, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/21/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας 
– Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2022. 

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).  

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. 59/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 124/18-01-2022 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 11-10-2021 για ποσό  83.999,99€  χωρίς  Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες  και  λήγει την  10-02-2022. 7. Με την από  04-01-2022  αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  30-07-2022 για τους 

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

την 30-07-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου 

εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

 Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  30-07-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς λόγω της χειμερινής περιόδου και των έντονων καιρικών φαινομένων που 

επικράτησαν δεν ήταν δυνατή, η συνέχιση και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών. Έως σήμερα έχει 

υλοποιηθεί το 5,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των 

συμβατικών εργασιών στο σύνολό τους, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και οι 

διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας.   

 Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει  την  10-

02-2022 μέχρι την 30-07-2022 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 την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2022, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/22/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – 
Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 30-06-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20320/21-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 143/21-01-
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  16-06-2021  για ποσό    203.225,80€ χωρίς το Φ.Π.Α.6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε ορίστηκε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και λήγει την 14-10-2021 και με την υπ’ αριθ. 

30/1773/27-10-2021  (ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9- 1Λ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την   31-12-2021. 

7. Με ην από  -12-2021  αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 

έργου, μέχρι την 30-06-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2022, 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 30-06-2022  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου 

της εργολαβίας. Έως σήμερα το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95,00% και απαιτείται επιπλέον χρόνος για 

την αποκατάσταση τμήματος που ολίσθησε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν την περιοχή τον 

περασμένο Δεκέμβριο. Απαιτείται επίσης, επιπλέον χρόνος για την σύνταξη ΑΠΕ και  τις διαδικασίες 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  31-12-2021  μέχρι την 30-06-2022, και χωρίς άλλη απαίτηση από 

την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς 
Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου  «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 30-06-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/23/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου 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 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 33/1937/26-11-2021 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 «Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 24-11-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα η κατασκευή ρείθρων και επενδεδυμένων τάφρων, με οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25 και τοποθέτηση όπου χρειαστεί χαλύβδινου δομικού πλέγματος Β500C, 
όπου υπάρχουν προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18797/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 123/19-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντες  υπ' όψη ……: 
     5.Την  με αριθ. 33/1937/26-11-2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης  για την υλοποίηση του υποέργου: «Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

     6. Την με αριθ. Πρωτ.192643/18797/3-12-2021προσκληση αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς στον κ. 

Πάφη Ιωάννη του Γεωργίου Ε.Δ.Ε. και την με αριθ. Πρωτ. 195656/19025/6-12-2021 έγγραφη προσφορά του 

Παίρνοντας υπόψη  

1.Οτι το έργο αυτό  αφορά τις εργασίες κατασκευής ρείθρων και υπενδεδυμένων τάφρων με οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25 τοποθετώντας όπου χρειαστεί και χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C όπου υπάρχουν 

προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, και συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :  

Εργασίες κατασκευής ρείθρων και επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 και Τοποθέτηση 

χαλύβδινου πλέγματος Β500C όπου χρειαστεί. 

2. Την  με  αριθμ. :179488/14145/11-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: : «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ  530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.) με υποέργο 

«Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του υποέργου «Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες 

του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» «ΕΡΓΟ: : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού 

,επαρχιακού και λοιπού  οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου 

με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001,προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.)Στον κ. Πάφη Ιωάννη του Γεωργίου 

ΕΔΕ που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα  και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με ποσό 

σύμβασης 36.828,00με Φ.Π.Α.. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας «Τσιμεντοστρώσεις για 
τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον κ. Πάφη Ιωάννη του Γεωργίου, Ε.Δ.Ε., 
(Μέτσοβο Ιωαννίνων, τηλ. 6982541222) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα 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 από 06-12-2021 (αριθ. πρωτ. 195656/19025) 
έγγραφης προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 192643/18797/03-12-2021 
πρόσκλησης αποστολής οικονομοτεχνικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 
33/1937/26-11-2021 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/25/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Vodafone 
AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού 
κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19524/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60/13-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 

Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 

(ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. 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).. 

4. Την υπ’ αριθ. 206031/15967/21-12-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.050,76 € με το ΦΠΑ του  

Περιφερειάρχη Ηπείρου για το έργο του θέματος. 

5. Την ανάγκη άμεσης μετατόπισης του δικτύου οπτικών ινών που βρίσκονται επί τόπου του έργου με σκοπό  

την εύρυθμη ολοκλήρωση αυτού. Εισηγούμαστε  Την έγκριση της σχετ. έγκρισης διάθεσης πίστωσης….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 15.050,76 με ΦΠΑ για τη μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της 
Vodafone AE, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού 
κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022» (Υποέργο «Μετατόπιση δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου: Κατασκευή διπλού 
κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ Νεοκαισάρεια)». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/26/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, 
οδοφωτισμού επί της ΕΟ Ιωαννίνων-Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. 

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. 475/19-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 125/19-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: 

➢ Τον Ν. 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

➢ Την α. σχετ. προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την σύνδεση ηλεκτροφωτισμού επί της ΕΟ Ιωαννίνων-

Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου συνολικού κόστους 1.422,60 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 

24% 

➢  Την β. σχετ. αρ. πρωτ. 5862/430/17-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση 

διάθεσης πίστωσης ποσού 1.422,60 € με ΦΠΑ για την «Σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στο ύψος 

του Πολεμικού Μουσείου» 

Εισηγούμαστε 

την έγκριση δαπάνης ύψους 1.422,60 € με ΦΠΑ 24% για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου του θέματος (ΠΙΝΑΚΑΣ)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.422,60 € με ΦΠΑ για την πληρωμή της δαπάνης 
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, οδοφωτισμού επί της ΕΟ Ιωαννίνων-Κόνιτσας στο ύψος 
του Πολεμικού Μουσείου και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και 
λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» (Υποέργο: Σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στο 
ύψος του Πολεμικού Μουσείου).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/27/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή 
Δίκορφο Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18829/04-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 11/04-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 192401/15059  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

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

τίτλο : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  

 (Υποέργο: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο 

Ζαγορίου>>.  Την από  01/12/2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και  θεωρήθηκε 

από την Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης τοίχου 

αντιστήριξης από λιθοδομή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο Ζαγορίου. Θα γίνουν οι 

ακόλουθες εργασίες εκσκαφές –καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου. Ρίψει μπετόν 

καθαριότητος και κτίσιμο του καινούργιου πέτρινου τοίχου από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση ,τοίχου 

αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο Ζαγορίου (παροχή  υπηρεσιών)» σε βάρος 

των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 01-12-
2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης τοίχου 
αντιστήριξης, από λιθοδομή, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο Ζαγορίου, ήτοι  εκσκαφές 
– καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του 
καινούργιου πέτρινου τοίχου, από λιθοδομή, στη θέση του προϋπάρχοντος.  

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/28/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Άρδοσης μετά από θεομηνίες (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 376/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 85/17-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:  

1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το Νομό Ιωαννίνων ήταν το 

επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή της Άρδοσης να υποστεί έντονες καθιζήσεις με ταυτόχρονη αποκόλληση 

των πρανών κατάντη ή κατάρρευση τοίχων αντιστήριξης στις θέσεις αυτές, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να 

αποκατασταθούν ώστε να προστατευθεί η οδός και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.     

2. Την  με  αριθμ. : 5003/364/14-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Άρδοσης μετά από θεομηνίες 

(παροχή υπηρεσιών)» 

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

περιοχής Άρδοσης μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

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

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής 
Άρδοσης μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή της Άρδοσης, 
μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στον Νομό και είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία έντονων καθιζήσεων, με ταυτόχρονη αποκόλληση των πρανών κατάντη ή κατάρρευση τοίχων 
αντιστήριξης στις θέσεις αυτές,  ώστε να προστατευθεί και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.  

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/29/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων περιοχής Πωγωνίου μετά από έντονες 
καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 373/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 87/17-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Ότι, και στην περιοχή του Πωγωνίου οι τελευταίες έντονες καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις – 

καταπτώσεις ανάντη και κατάντη των οδών με κίνδυνο ολίσθησης τμημάτων τους. Σε μια ορεινή κατά κύριο 

λόγο χάραξη με έντονο ανάγλυφο (μεγάλες και απότομες κλίσεις) σε συνδυασμό με τη είδος και την αλληλουχία 

των πετρωμάτων (κυρίως φλυσχικός σχηματισμός) ο μεγάλος όγκος νερού είχε σαν συνέπεια την εκδήλωση 

κατολισθητικών φαινομένων , που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.    

2. Την  με  αριθμ. : 4984/360/14-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με 

υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων περιοχής Πωγωνίου μετά από έντονες καταιγίδες (παροχή 

υπηρεσιών) »  

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

κατολισθήσεων περιοχής Πωγωνίου μετά από έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 

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

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

Αποφασίζει 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων περιοχής 
Πωγωνίου μετά από έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων, ανάντη και κατάντη των 
οδών, με κίνδυνο ολίσθησης τμημάτων τους που δημιουργήθηκαν μετά τις τελευταίες έντονες καταιγίδες, 
σε μια ορεινή κατά κύριο λόγο χάραξη, με έντονο ανάγλυφο (μεγάλες και απότομες κλίσεις), σε 
συνδυασμό με το είδος και την αλληλουχία των πετρωμάτων (κυρίως φλυσχικός σχηματισμός).  

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/30/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου 
«Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού € 
24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-98- 

 

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. 747/21-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 142/21-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε  24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022»» (Υποέργο: Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου ). 

Ο σκοπός της συνταχθείσας Π.Σ είναι η υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού 

σχολείου Καρβουναρίου». 

Τα κουφώματα παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργικότητας  και ασφάλειας αφού λόγω παλαιότητας έχουν 

αποσαθρωθεί τμήματα τα οποία κατέρρευσαν, επίσης δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους 

που είναι η στεγανότητα , η προστασία του κτιρίου από τα καιρικά φαινόμενα και η ασφάλεια αφού τμήματα 

έχουν καταρρεύσει. Χρίζει τμηματική αντικατάσταση ώστε να σταματήσει η φθορά το κτιρίου από την 

επίδραση των καιρικών φαινομένων. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου 

για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», 

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της π.σ.: 

α. Την κ. Βάββα Λαμπρινή , ΠΕ Μηχανικών ( Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών ( Πολιτικών 

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

β. Τον κο Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών ( Πολιτικών Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κα. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων 

Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

✓ Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»» (Υποέργο: 

Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου ). .…». 

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 Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού 
σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 747/21-01-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους:  Α) την κα Βάββα 
Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτριά της, την κα 
Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
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Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) τον κ. Αργύρη Νάκο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων 
Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή 
του, τον κ. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/32/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 
8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 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 αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού €  
60,000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 742/21-01-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 141/21-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα 
εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

➢ Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

➢ Την υπ’ αριθ. 198752/15471/10-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού  60.0000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού»). 

➢ Την αριθμ.199116/19313/18-01-2022 έγκριση μελέτης- συμβατικών τευχών του έργου όπως 

συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι.  

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει 

προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα 

πρόκειται για την:   

➢ Άμεση αποκατάσταση Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού του Δήμου Πωγωνίου της Π.Ε. 

Ιωαννίνων.  

➢ Το  έργο αυτό είναι κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως οι μεγάλες 

βροχοπτώσεις του προηγούμενου μήνα που δημιούργησαν έντονες διαβρώσεις στα πλήρως 

κατακερματισμένα πρανή, με αποτελέσματα παρουσιάζονται πολλές και επικίνδυνες καταπτώσεις  εντός 

της οδού αλλά και άμεσος κίνδυνος για την αυλή της εκκλησίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

της κοινότητας Κεφαλόβρυσου. .  

➢ Λόγω του ότι οι εργασίες θα γίνουν σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και τις κακές καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν κατά την περιοχή του χειμώνα, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

 Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Ιωάννης Κατσάνος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Εισηγούμαστε 

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

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης ποσού  60.0000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων 

της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και με τίτλο:  «Συντήρηση – αποκατάσταση, 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».…». 

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

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης 
επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 60,000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 199116/19313/18-
01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε Ιωαννίνων και εγκρίνει τη 
δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω 
υποέργου,  δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα 
με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 742/21-01-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της 
υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη 
πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 60,000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από 
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  

2. Ιωάννης Κατσάνος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

3. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την 
επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/33/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 της αριθμ. πρωτ. 3667/38/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον 
Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του Υπουργού, του Γ.Γ. και στελεχών 
της Πολιτικής Προστασίας και διοργάνωση τελετής παράδοσης-παραλαβής οχημάτων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το με αρ. πρωτ. 40/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 55/12-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
3667/38/12-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για συσκέψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής 
Προστασίας με τη συμμετοχή του Υπουργού και διοργάνωση τελετής παράδοσης-παραλαβής 
οχημάτων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 3667/38/12-01-2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις στην Περιφέρεια 
Ηπείρου σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή του Υπουργού και 
διοργάνωση τελετής παράδοσης-παραλαβής οχημάτων, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί, ως εξής: 

«…… 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

Πληρ. Ελένη Βήρου 

Τηλ. 26510 87202 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Ιωάννινα    12-01-22 

 

Αριθ.πρωτ. οικ.3667/38 

 

 

Προς:  

Την Οικονομική Επιτροπή                   

Κοιν. Δ/νση Οικονομικού 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Περιφερειάρχη για έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για συσκέψεις στην 

Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας με τη 

συμμετοχή του Υπουργού και διοργάνωση Τελετής Παράδοσης Παραλαβής οχημάτων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5. 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/ Α/1010), όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/2016).   

10. 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 τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018). 

14. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ο οποίος εγκρίθηκε με 

την με αριθ. 29/1655/15-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΤΘ7Λ9-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου και με την με αριθ.  16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και την με αριθ. 161484/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) απόφαση 

νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. 

15. Το γεγονός ότι:   

      Στις 14 & 15 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο συσκέψεις με θέμα τον 

Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.  

Παράλληλα στις 14/1/22 θα γίνει η Τελετή Παράδοσης- Παραλαβής οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας, ως 

παραχώρηση χρήσης για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Ηπείρου, που αποκτήθηκαν, μεταξύ 

άλλων, στο πλαίσιο του πλάνου αναγκών και προγραμματισμού δράσεων (Master Plan) της Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».  

Η τελετή θα γίνει παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. 

Οι συσκέψεις που θα ακολουθήσουν έχουν ως σκοπό την ενημέρωση για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας στο πλαίσιο του νέου έτους 2022 και θα μετέχουν ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 

Προστασίας, 4 (τέσσερα) στελέχη του Υπουργείου, ο Περιφερειάρχης, δήμαρχοι και ο Προϊστάμενος Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν πρόκειται για τελετή παράδοσης, συσκέψεις και φιλοξενία, που αφορούν στην 

Πολιτική Προστασία και έγκειται στην εύρυθμη λειτουργία της περιοχής μας σχετικά με την παροχή οχημάτων για 

τις αυξανόμενες ανάγκες των Δήμων της Περιφέρειας μας και ταυτόχρονα εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων 

σχέσεων, κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους δράσεις με ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.400 € πλέον Φ.Π.Α., για την κάλυψη των εξόδων των 

διανυκτερεύσεων του Υπουργού, του Γ.Γ. και των τεσσάρων στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, της παράθεσης 

δείπνου και της ενοικίασης ηχητικής εγκατάστασης, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή. 

 

                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

………». 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/35/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών 
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για 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).  

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), 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. 

6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2/03-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 6/03-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Προκειμένου να συνεχισθεί η συνεργασία της 
Περιφέρειας Ηπείρου με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία << INTRASOFT INTERNATIONAL 
SA>> για τη πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών για το διάστημα 1-1-2022 έως 30-12-
2022, παρακαλούμε όπως, ληφθεί απόφαση για τη σύναψη νέας σύμβασης και εγκριθεί η σχετική 
δαπάνη ύψους ( 1.258,99 ) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.Επισυνάπτεται η από 28-12-2021 πρόταση της 

Νομός τράπεζα Πληροφοριών…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.258,99 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την απόκτηση πρόσβασης στην 
τράπεζα νομικών πληροφοριών «NOMOΣ», για το έτος 2022, και την ανάθεση της παροχής των 
ως άνω υπηρεσιών στην εταιρεία με την επωνυμία «INTRASOFT INTERNATIONAL SA» 
(Δορυλαίου 10-12, 11521 Αθήνα), βάσει της από 28-12-2021 προσφοράς της, σε απάντηση της 
σχετικής πρόσκλησης αποστολής προσφοράς, της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/37/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 της αριθμ. πρωτ. 5335/110/14-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, οχημάτων στους Δήμους της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής 
Προστασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 5335/110/14-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 73/14-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) περί δωρεάν 
παραχώρησης προς χρήση ενός καινούριου ημιφορτηγού πετρελαιοκίνητου οχήματος, 
διπλής καμπίνας 4X4 τύπου NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA ,σε καθέναν από τους 
Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής 
Προστασίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 5335/110/14-01-
2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ενός 
καινούριου ημιφορτηγού πετρελαιοκίνητου οχήματος, διπλής καμπίνας 4X4 τύπου NISSAN 
NAVARA E6 2.3D DC ACENTA ,σε καθέναν από τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…… 
 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  14/01/2022 

Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 

Αρ. Πρωτ : 5335/110 

 

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  

 

Ταχ. δ/νση:   Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο  
ΤΚ 45221 Ιωάννινα 

Πληρ.:         Δ. Μαυρογιώργος 

Τηλ.:            2651364312 

E-mail:        d.mavrogiorgos@php.gov.gr 
ΑΦ 
 

 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν3852/10 ΦΕΚ 87τ.Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» και ειδικότερα του άρθρου 176 

2. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθμ. 140 Π.Δ «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-12-2010) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του Π.Δ 242/07-08-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και 

διαδικασία για την εκμίσθωση, δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την 
αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»  

4. Τις διατάξεις του άρθρου της παραγράφου 5 του άρθρου 97 του Π.Δ 30 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν τη μεταβίβαση της 
χρήσης ή της κυριότητας κινητών ή ακινήτων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ σε Ο.Τ.Α εφαρμόζονται αναλόγως και 
στις Ν.Α  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2396/1953 (Φ.Ε.Κ 117 Α) «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων 
οχημάτων του Δημοσίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου»  

6. Την υπ’ αριθμ. 129/2354 Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ 108 /Β/04-02-2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης του ανωτάτου 
ορίου κυβισμού Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» 

7. To από 30-11-2017 Πλάνο Αναγκών & Προγραμματισμού Δράσεων (Master-Plan) της Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Διαχειριστική Περίοδο 2014-2020  

8. Την  με α.π. 10340/25-1- 2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας απόφαση 
Συντονιστή για την «Έγκριση αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου για προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο» με ΑΔΑ ΩΦΦΤΟΡ1-ΨΡ6 

9.  Την με α.π. 21/10-1-2019 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.  Ηπείρου απόφαση Περιφερειάρχη για την  «Ένταξη της Πράξης 
«Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020» με ΑΔΑ 
ΨΟΔΟ7Λ9-7ΥΓ  

10. Την με απ 51954/4116/07-05-2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90339) διακήρυξη για την «Προμήθεια διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία» της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΔΑΜ  
20PROC006682204 

11. Την από 2/3/2021 σύμβαση για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας με ΑΔΑΜ 21SYMV008240205 στον 
προμηθευτή «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» 

12. Το  από 19-11-2021 πρακτικό παραλαβής των είκοσι οκτώ (28) οχημάτων που αποτελούσαν το συμβατικό 
αντικείμενο του Τμήματος 1 της ανωτέρω προμήθειας  

13. Την  με α.π. 101284/23-8-2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας απόφαση 
Συντονιστή για την «Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία είκοσι οκτώ (28) καινούριων επιβατικών οχημάτων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» με ΑΔΑ 6ΑΠΩΟΡ1Γ-5ΒΤ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση ενός καινούριου ημιφορτηγού πετρελαιοκίνητου οχήματος διπλής καμπίνας 
4X4 τύπου NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA σε καθέναν από τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε Φορέα,  
σύμφωνα με το από 30-11-2017 Πλάνο Αναγκών & Προγραμματισμού Δράσεων (Master-Plan) της Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Διαχειριστική Περίοδο 2014-2020. Τα στοιχεία των 
παραχωρούμενων προς χρήση οχημάτων αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. Η προμήθεια των 
οχημάτων διενεργήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 
και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου» της πράξης ‘‘Προμήθεια 
επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου’’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Η διάρκεια παραχώρησης 
ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Η 
παραχώρηση σε κάθε Δήμο γίνεται με τον όρο ότι ο Δήμος για το όχημα που θα παραλάβει θα εξασφαλίσει: 

• Την αποκλειστική χρήση του οχήματος για την κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με 
το σκοπό της πράξης, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε η προμήθεια των οχημάτων 

• Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οχήματος (καύσιμα, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας κτλ) 

• Την τοποθέτηση οδηγών με την απαιτούμενη άδεια οδήγησης 

• Την ανάληψη της ευθύνης τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης 

• Την τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία  

• Τη διατήρηση του οχήματος σε καλή κατάσταση και στην περίπτωση τυχόν βλαβών που θα προκληθούν 
με υπαιτιότητα του Δήμου, την άμεση αποκατάστασή τους. 
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• Την εκτέλεση του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή του προγράμματος προληπτικών εργασιών 
συντήρησης του οχήματος. Επισημαίνεται σχετικά ότι τα οχήματα καλύπτονται από εγγύησης καλής 
λειτουργίας για 5 έτη ή 150.000km (όποιο από τα δυο συμπληρωθεί πρώτο) στο πλαίσιο της οποίας 
παρέχεται δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά για τα προβλεπόμενα services σε εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο του κατασκευαστή. 

Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του οχήματος δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση χρησιμοποιήσεώς του για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην του ορισθέντος στην παρούσα απόφαση, καθώς και τη μη τήρηση των ανωτέρω 
όρων. 
 Κατά την παράδοση και την παραλαβή των οχημάτων θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με 
κάθε Δήμο. 
Η παρούσα διαβιβάζεται  προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 
Παράρτημα Ι. Πίνακας στοιχείων οχημάτων 

 

Τύπος αυτοκινήτου Αριθμός πλαισίου 
Αριθμός 

κυκλοφορίας 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δήμος 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0166005 ΚΗΗ 9422 Ιωαννίνων Ιωαννιτών 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165987 ΚΗΗ 9423 Ιωαννίνων Βορείων Τζουμέρκων 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0166038 ΚΗΗ 9424 Ιωαννίνων Δωδώνης 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165990 ΚΗΗ 9425 Ιωαννίνων Ζαγορίου 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165979 ΚΗΗ 9426 Ιωαννίνων Ζίτσας 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0166478 ΚΗΗ 9427 Ιωαννίνων Κόνιτσας 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0167846 ΚΗΗ 9428 Ιωαννίνων Μετσόβου 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165422 ΚΗΗ 9429 Ιωαννίνων Πωγωνίου 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165992 ΚΗΗ 9440 Άρτας Αρταίων 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165971 ΚΗΗ 9431 Άρτας Γεωργίου Καραϊσκάκη 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165976 ΚΗΗ 9432 Άρτας Νικολάου Σκουφά 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0166357 ΚΗΗ 9433 Άρτας Κεντρικών Τζουμέρκων 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165985 ΚΗΗ 9434 Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0167981 ΚΗΗ 9435 Θεσπρωτίας Φιλιατών 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0167985 ΚΗΗ 9436 Θεσπρωτίας Σουλίου 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0166254 ΚΗΗ 9437 Πρέβεζας Πρέβεζας 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165993 ΚΗΗ 9438 Πρέβεζας Ζηρού 

NISSAN NAVARA E6 2.3D DC ACENTA VSKCTND23U0165413 ΚΗΗ 9439 Πρέβεζας Πάργας 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/38/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 20/10-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«….Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2022 και τη διάθεση Πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-

συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-

2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022) 

σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας συνολικά για 40 υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που απασχολούνται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες,  θεομηνίες, σεισμούς, κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, 

απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, πρόληψη και αντιμετώπιση 

πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό 

οδοστρώματος, αποχιονισμούς λόγω χιονοπτώσεων και παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό 

δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με  όλους τους Δήμους 

της ΠΕ Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια 

κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και τις μετακινήσεις 

των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων ανάλογα με τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών...…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 28.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2022, των συνολικά 40 υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απασχολούνται για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμοί, 
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-
χαντακιών, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε 
ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος, αποχιονισμούς λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο), σε συνεργασία-συντονισμό με τις Π.Ε. Άρτας, 
Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής 
προστασίας, για αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, 
επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και για τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά 
του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-114- 

 

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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/39/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 199/20-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 138/21-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 12.074,38 €  χωρίς  Φ.Π.Α. (14.875,40 € 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 14.875,40 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, 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.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

Κ.Λ.Π 

 

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

Κ.Λ.Π  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 6% 

1 KHY 9195 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ, 

2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ,1  ΦΙΛΤΡΟ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ, 3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 75W90,  

2 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 5L MANNOL, 1 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘ ΜΑΡ,  10 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ, 2 

ΒΑΣΕΙΣ ΟΠ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ,1 ΧΕΡΟΥΛΙ 

ΠΟΡΤΑΣ, 2 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ , 1  
ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ, 1 ΤΡΟΜΠΑ 

ΦΡΕΝΟΥ, 1 ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, 1  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, 1  ΦΑΝΑΡΙ ΕΜ 
ΔΕΞΙΟ, 1 ΦΑΝΑΡΙ ΕΜ ΑΡΙΣΤ          

1.209,95 € 1.500,34 € 
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2 KHH 6025 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ 
ΔΕΞΙΟ, 1 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜ ΑΡΙΣΤ., 1 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠ ΔΕΞΙΟ, 1  ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΟΠ ΑΡΙΣΤ., 1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 4   
ΜΠΟΥΖΙ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 1  

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, 2  ΠΑΡΑΦΛΟΥ 5L , 2  

ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΟΠ, 1  ΤΡΟΜΠΑ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕ, 3   ΛΑΔΙΑ 

ARAL 10W40 4L ,    2 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  

ΠΑΓΚΑΖ , 2     ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, 
1 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ, 2 ΚΛΙΠΣ ΝΤΙΖΑΣ 

ΧΕΙΡ.                                                                                                                                                                                                                              

1.147,64 € 1.423,07 € 

 

3 KHI 9221 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 2 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ, 1  ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΕΜ., 1 ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΑΣ, 2 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 80W90, 1  ΦΑΝΑΡΙ 
ΔΕΞΙΟ, 1 ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ, 1  

ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΩ ΔΕΞΙΟ, 16 ΛΑΔΙΑ 

10W40 LIKUI MOLY, 1  ΨΥΓΕΙΟ 
ΝΕΡΟΥ, 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                                                                                                                                                                                                    

1.709,44 € 2.119,71 € 

 

4 ΜΕ 121962 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

- ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:   1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ, 1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 

ΕΞΩ, 1 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ, 1 

ΤΕΜ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ, 2 ΤΕΜ 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΜΠΟΥΜΑΣ                                                                                                                                                                

200,00 € 248,00 € 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ- ΦΙΛΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ- ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ, ΑΛΛΑΓΗ 

ΔΥΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΜΠΟΥΜΑΣ, 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

440,00 € 545,60 € 

 

5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500 ML ΜΕ 

ΑΝΤΛΙΑ (ΤΕΜ 10), ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΝ95 (ΤΕΜ 1000) 

538,00 € - 570,28 € 

6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 
6 ΤΕΜ. MAVIC 2 LOW-NOISE 

PROPELLERS (1 PAIR)  
71,77 89,00  

7 ΚΗΗ 9430 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, 
ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

322,58 € 400,00 € 

 

8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ AIR PURIFIERS 905,00 € 1.122,20 €  

9 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UHF  380,00 € 471,20 €  

10 ΚΗΗ 6035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:   ΣΑΣΜΑΝ                                                                                                                                                                         5.150,00 € 6.386,00 €  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.074,38 € 14.875,40 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/40/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Κατσικάς». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 572/19-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 129/20-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  6084/457 από  18-01-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Προμήθεια υλικών κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Κατσικάς». 

8. Την από 19-01-2022 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 υλικών για την 

συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων σταυλικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.. Κατσικάς, που 

παρουσιάζουν φθορές και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 

που υπάρχουν και σχετίζονται άμεσα με την διαβίωση των ζωών. Θα γίνει προμήθεια ξύλινων στοιχείων για 

την κατασκευή του σκελετού, καθώς και μεταλλικών φύλλων επιστέγασης για την αποκατάσταση των οροφών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια υλικών κατασκευής 

σταυλικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Κατσικάς», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων 
στο Δ.Δ. Κατσικάς», βάσει της από 19-01-2022 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 υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων σταυλικών 
εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς, οι οποίες παρουσιάζουν φθορές και χρήζουν άμεσης 
αποκατάστασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν και σχετίζονται άμεσα 
με την διαβίωση των ζωών και συγκεκριμένα προμήθεια ξύλινων στοιχείων για την κατασκευή του 
σκελετού, καθώς και μεταλλικών φύλλων επιστέγασης για την αποκατάσταση των οροφών. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/41/24-01-/2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 41ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτρόφων στην παραλίμνια περιοχή (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 492/19-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 133/20-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  6081/456 από  18-01-2022 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 κτηνοτρόφων στην παραλίμνια περιοχή (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8. Την από 19-01-2022 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 για τον καθαρισμό αι την 

βελτίωση των δρόμων προστασίας προς κτηνοτροφικές και παραγωγικές μονάδες που επλήγησαν από τις 

τελευταίες βροχοπτώσεις. Θα γίνει πλήρη καθαρισμός, εξυγίανση, συμπλήρωση και συμπύκνωση όλου του 

καταστρώματος της οδού, ενώ παράλληλα θα γίνει και καθαρισμός από φερτά υλικά και βλάστηση των 

παρακείμενων ρεμάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

προσβάσεων κτηνοτρόφων στην παραλίμνια περιοχή (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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 κτηνοτρόφων 
στην παραλίμνια περιοχή (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 19-01-2022 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 καθαρισμού για την βελτίωση των δρόμων προστασίας προς 
κτηνοτροφικές και παραγωγικές μονάδες που επλήγησαν από τις τελευταίες βροχοπτώσεις, ήτοι  πλήρης 
καθαρισμός, εξυγίανση, συμπλήρωση και συμπύκνωση όλου του καταστρώματος της οδού, καθώς 
επίσης και καθαρισμός από φερτά υλικά και βλάστηση των παρακείμενων 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     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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/42/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης, διευθέτηση ρεμάτων και αποκατάσταση πρανών επί 
του επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-122- 

 

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. 361/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 108/18-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  4793/348  από  14-01-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  8.680,00€ 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 κατολίσθησης,  διευθέτηση ρεμάτων και αποκατάσταση πρανών επί του 

επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά    (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 18-01-2022 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 για την άμεση αντιμετώπιση 

κατολίσθησης επί του Επαρχιακού δικτύου, προκειμένου αν αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κίνηση των 

οχημάτων. Θα γίνουν εργασίες άρσης των προϊόντων της κατολίσθησης, αποκατάσταση των πρανών, καθώς 

και καθαρισμός τμήματος του ρέματος από φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

κατολίσθησης,  διευθέτηση ρεμάτων και αποκατάσταση πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά 

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 8.680,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.680,00 € 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 κατολίσθησης, διευθέτηση 
ρεμάτων και αποκατάσταση πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 18-01-2022 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 
άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης επί του επαρχιακού δικτύου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή 
και ασφαλής κίνηση των οχημάτων, ήτοι άρση των προϊόντων της κατολίσθησης, αποκατάσταση των 
πρανών, καθώς και καθαρισμός τμήματος του ρέματος από φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν από τις 
πρόσφατες πλημμύρες. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/46/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 46ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3598/235/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 236/12-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 51/12-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3598/235/12-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την 
προμήθεια και μεταφορά αλατιού. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 3598/235/12-01-
2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για 
την προμήθεια και μεταφορά αλατιού, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, 
ως εξής: 

«…… 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιωάννινα  12 Ιανουαρίου 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                            Αριθμός Πρωτ. : οικ.3598/235 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες  : Ν. Χάμος 

Tηλέφωνο      : 2651 087232 

FAX                : 2651 087426 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού».   

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το 

άρθρο 5. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/ Α/1010), 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/2016).   

5. 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 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018). 

9. Το με αριθμ 735/68/04-01-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την οικονομική επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων για το 

2022». 

10. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ο οποίος 

εγκρίθηκε με την με αριθ. 29/1655/15-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΤΘ7Λ9-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής 

επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και με την με αριθ.  16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την με αριθ. 161484/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΘΥΟΡ1Γ-

1ΞΦ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. 

11. Την επιτακτική ανάγκη για την άμεση προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού βάση της 71400/5529/25-05-

2021 απόφαση πολυετούς έγκρισης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Εγκρίνουμε την Έγκριση της Δαπάνης, Διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά 

αλατιού, η οποία είναι αναγκαία λόγω των καιρικών που επικρατούν και κάνουν την χρήση αντιπαγετικού 

αλατιού απαραίτητη για το επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των 

πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2022. 

 

Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

071 9459 Πληρωμή προμήθειας και μεταφοράς αλατιού (διενέργεια 

διαγωνισμού) βάση της 71400/5529/25-05-2021 απόφαση 

πολυετούς έγκρισης 

305.536,00€ 

 

                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

                           ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

………». 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/47/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 47ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4355/343/13-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση στον ημερήσιο και 
εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
τον διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 348/13-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 57/13-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4355/343/13-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη 
δημοσίευση στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για τον διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 4355/343/13-01-
2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για 
τη δημοσίευση στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για τον διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο, το κείμενο 
της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«…… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ιωάννινα  13 Ιανουαρίου 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                        Αριθμός Πρωτ. : οικ.4355/343 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες  : Ν. Χάμος 

Τηλέφωνο      : 2651 087232 

 FAX               : 2651 087426 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Περιφερειάρχη για τη δημοσίευση στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. 

Ιωαννίνων ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  για τον διατελέσαντα Πρόεδρό 

του Κωνσταντίνο Πέτσιο. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5. 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/ Α/1010), όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/2016).   

5. 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 τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018). 

9. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ο οποίος εγκρίθηκε με 

την με αριθ. 29/1655/15-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΤΘ7Λ9-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου και με την με αριθ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και την με αριθ. 161484/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) απόφαση 

νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. 

10. Το γεγονός ότι: το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του θανάτου 

του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Πέτσιου, συνήλθε εκτάκτως σε 

συνεδρίαση  και  αποφάσισε ομόφωνα (απόφαση 2/3/11-1-2022) 

• Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του 

• Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του 

• Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξόδιο ακολουθία και εφόσον αυτό είναι εφικτό 

• Την ημέρα της κηδείας του οι σημαίες να είναι μεσίστιες σε όλα τα κτίρια των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

• Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωση  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 600 € πλέον Φ.Π.Α., για την κάλυψη των εξόδων για τη δημοσίευση 

στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  

για τον διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0841. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή. 

 

                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/49/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 49ο 

Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 

πρωτ. 174/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 35/11-01-2022 στον φάκελο 

εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Έχοντας 

υπόψη: 1) Το αριθ.: 150345/26-11-2021 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών περί ανατροπών  και ανακλήσεων 

αναλήψεων υποχρέωσης 2) Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016) άρθρο 4 παρ.2β και 2γ, 3) Το άρθρο 14 

του ν.4625/2019 (ΦΕΚ: 139Α΄), σας υποβάλλουμε συγκεντρωτικό πίνακα ανά φορέα και κωδικό με τις 

ανατροπές των δεσμεύσεων υποχρέωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την λήξη του οικ. έτους 2021. Οι 

σχετικές αναλήψεις που ανακλήθηκαν, δεσμεύτηκαν α)έπειτα από εγκριτικές αποφάσεις διάθεσης πίστωσης 

της οικονομικής Επιτροπής και β) έπειτα από τεκμηριωμένο και εγκεκριμένο από τον διατάκτη, αίτημα των 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.:(3) ανωτέρω σχετικού νόμου. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανατροπή των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα πιστώσεων των αναλήψεων 

του προϋπολογισμού Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, ως εξής: 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Κ.Α.Ε.: 01.071.0719.01  έως  01.390.0721.02 

A/A Κ.Α.Ε. Περιγραφή 

Ποσό 
Ανατρεπόμενης 

Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

1 01.071.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 41.096,72 

2 01.071.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 85,73 

3 01.071.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

16.800,00 

4 01.071.0721.02 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 

80,00 

5 01.071.5399.01.000.01 Adrion 5-Senses Περιφέρεια Ηπείρου-ADRION 2014-2020 14.439,28 

6 01.071.6111.01 Τόκοι δανείων 2.000,00 

7 01.071.6121.01 Χρεολύσια δανείου 7.573,40 

8 01.071.9417.01.000.01 Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό  ΣΑΕΠ 018/2 86.385,64 

9 01.071.9417.01.000.02 Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό  ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές 25,08 

10 01.071.9418.01.000.01 
Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 
018/2 

22.220,00 

11 01.071.9418.01.000.02 
Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 
018/2-οφειλές 

20,00 

12 01.071.9459.01.001.01 
Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της 
δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (Κ.Α.; 
2017ΕΠ01810015) 

2.800,00 

13 01.071.9459.01.006.01 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ....ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( 
2018ΕΠ01810022) 

3.708.086,48 

14 01.071.9459.01.008.01 
Περιφ. Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων. Συνοχής 
Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026) 

580,38 

15 01.071.9459.01.011.01 
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών ΙΙ 

3.200.707,67 

16 01.071.9459.01.012.01 
Υποστήριξη υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

2.752.393,24 

17 01.071.9459.01.013.01 
Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για 
οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια 

58.400,00 

18 01.071.9459.01.014.01 Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 4.400.000,78 
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19 01.071.9459.01.015.01 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση των ανέργων με υψηλά 
τυπικά προσόντα 

113.887,05 

20 01.071.9459.04.004.01 Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου 400.000,00 

21 01.071.9459.04.005.01 Κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων (Β΄ εργολαβία) 37.354,69 

22 01.071.9459.04.007.01 
Διαπίστευση εργαστ.γεωργικής,φαρμακολογίας, φυτοπροστασίας και 
μικροβιολογίας φυτών 

18.950,00 

23 01.071.9459.04.008.01 
Διαπίστευση εργαστ.μικροβιολογ.-παρασιτολογ.,μοριακ.βιολογ. & 
λοιμωδ.νοσημ.ζώων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

18.950,00 

24 01.071.9459.04.009.01 
Απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων βελτίωσης-
ασφ/σης 32ης ε.ο. από Δέμα έως Μπουραζάνι και της κατασκευής της 
γέφυρας στο Μπουραζάνι 

56.196,00 

25 01.071.9459.04.013.01 Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά 63.929,00 

26 01.071.9459.04.020.01 Αποκατάσταση -Συντήρηση οδού Ανατολή-κατσικά 16.380,08 

27 01.071.9459.04.021.01 Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων 17.300,00 

28 01.071.9459.04.022.01 Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας 22.579,99 

29 01.071.9459.04.024.01 
Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας 
στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών  

219.082,21 

30 01.071.9459.05.000.01 
RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -
Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (ΚΑ2019ΕΠ31820001) 

42.171,70 

31 01.071.9459.05.001.01 APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020 71.599,37 

32 01.071.9459.06.000.01 
Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Πραστασίας 
Π.Η. 

1.908.931,08 

33 01.071.9459.06.000.02 
Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Π.Η.-οφειλές 

30,16 

34 01.071.9459.07.000.01 ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (2012ΣΕ02400000) 2.538.930,94 

35 01.071.9459.07.001.01 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 
(2005ΣΕ02400000) 

2.162.826,26 

36 01.071.9459.07.002.01 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 
(1992ΣΕ02400000) 

26.033,09 

37 01.071.9459.07.004.01 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400000) 3.586.439,32 

38 01.071.9459.07.005.01 ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ  Ν.4399/2016  (2020ΣΕ02420001) 3.007.588,23 

39 01.071.9459.07.006.01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.4399/2016 700.000,00 

40 01.071.9459.09.005.01 
Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-
επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ. 
Σουλίου(2017ΣΕ27510046) 

979.411,53 

41 01.071.9459.11.000.01 
Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια 
εργαστηριακού εξοπλισμού  (2014ΣΜ58100000) 

4.208,71 

42 01.071.9459.12.000.01 Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας 26.167,19 

43 01.071.9479.01.000.01 Επισκευή-Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας 28.902,41 

44 01.071.9479.01.001.01 Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου 54.163,47 

45 01.071.9479.01.002.01 Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι 44.816,22 

46 01.071.9771.01.000.01 Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο 47.317,43 

47 01.071.9771.01.006.01 Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων 3.569,41 

48 01.071.9771.01.007.01 Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας 9.086,72 

49 01.071.9771.01.008.01 Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα-Πρέβεζα 53.711,30 

50 01.071.9771.01.009.01 Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας 35.922,90 

51 01.071.9771.01.012.01 Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο-Βερενίκη 20.524,93 

52 01.071.9771.01.014.01 Συντήρηση - Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας - Πάργας 62.077,75 

53 01.071.9771.01.015.01 Συντήρηση - Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας 47.061,91 

54 01.071.9771.01.019.01 Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα 64.339,64 

55 01.071.9771.01.020.01 
Αποκατάσταση - Συντήρηση επαρχιακού  δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα 

64.061,94 

56 01.071.9771.01.021.01 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό 114.468,49 

57 01.071.9771.01.023.01 
Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στη 
διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 

628.563,73 

58 01.071.9771.01.024.01 
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας 
(θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος) 

188.829,87 

59 01.071.9771.01.025.01 
Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-
Ηγουμενίτσας στις χ.θ.5+900(συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και 
στη θέση Φράξυλα 

214.345,48 

60 01.071.9771.01.026.01 
Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων 

1.200.000,00 

61 01.071.9771.01.028.01 
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (Θέση 
Ελεούσα-Εργατικές) 

89.510,89 

62 01.071.9771.01.029.01 
Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό 
Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου-Εγνατίας οδού 

805,50 

63 01.071.9771.01.030.01 Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου 197.375,42 

64 01.071.9771.01.031.01 Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας-Πατρών έως όρια Ηπείρου 30,24 

65 01.071.9771.01.032.01 Βελτώση Ε.Ο. 'Αρτας -Τρικάλων έως όρια Ηπείρου 489.050,00 

66 01.071.9771.01.035.01 Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας με Εγνατία οδό 1.206.582,42 

67 01.071.9771.01.036.01 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά) 189.965,17 

68 01.071.9771.01.037.01 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση Λαψίστα) 300.000,00 

69 01.071.9771.01.038.01 
Συντήρηση-Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην 
Ε.Ο Ιωαννίνων-Άρτας -Όρια Νομού 

26,58 
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70 01.071.9771.01.039.01 
Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση 
ασφαλτοταπήτων 

9,38 

71 01.071.9771.01.041.01 Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης 11,69 

72 01.071.9771.01.042.01 
Συντήρηση-Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην 
Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας 

1,65 

73 01.071.9771.01.044.01 Βελτίωση οδού Θεριακήσι-Δερβίζιανα-Όρια Νομού 6.400,00 

74 01.071.9771.01.045.01 Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά-Γλυκή  προς Σούλι 186,22 

75 01.071.9771.01.046.01 Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου 158.709,67 

76 01.071.9771.01.047.01 
Βελτίωση οδού Άγναντα-Καταρράκτης-Μικροσπηλιά-Ράμια -Κυψέλη-
Βουλγαρέλι 

237.285,20 

77 01.071.9771.01.048.01 Αποκατάσταση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο 118,74 

78 01.071.9771.01.049.01 
Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-
Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα -
Αγία Μαρίνα -Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχ. Δωδώνη 

1.654.676,19 

79 01.071.9771.01.050.01 Βελτίωση οδού Περάνθη-Κομπότι 665.786,18 

80 01.071.9771.01.051.01 Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας 47.000,02 

81 01.071.9771.01.052.01 
Συντήρηση-Βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας-
Ηγουμενίτσας 

83.999,99 

82 01.071.9771.01.053.01 Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας 52.000,00 

83 01.071.9771.01.054.01 Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων 100.000,00 

84 01.071.9771.01.055.01 Συντήρηση - βελτίωση οδού Ιωαννίνων-Κακαβιάς 47.000,01 

85 01.071.9771.01.056.01 Συντήρηση -Βελτίωση οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας 45.999,98 

86 01.071.9771.01.060.01 Ειδική Γέφυρα Σύνδεσης Αμμουδιάς-Βαλανιδοράχης 250.000,00 

87 01.071.9771.01.061.01 
Σύνδεση Εγνατίας οδού με Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας(Α/Κ 
ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ) 

454.943,56 

88 01.071.9771.01.063.01 
Κατασκευή γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2η 
Επαρχ.οδός) 

1.420.665,67 

89 01.071.9771.01.064.01 
Επανατοποθέτηση  - κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας - 
Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό  

229.794,08 

90 01.071.9771.01.065.01 
Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, 
σύνδεση Μέρτζιανης με  Μολυβδοσκέπαστη  

277.965,89 

91 01.071.9771.01.066.01 
Κατασκευή γέφυρας στη επαρχιακή οδό Δομολεσά - Λάλιζα σε 
αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία 

143.890,34 

92 01.071.9771.01.067.01 Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου ( Γ' ΦΆΣΗ). 7.358,12 

93 01.071.9771.01.068.01 Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου  278.850,88 

94 01.071.9771.01.069.01 
Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου 
Συρράκου έως Προσήλιο. 

15,89 

95 01.071.9771.01.070.01 Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά - Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη  63,74 

96 01.071.9771.01.071.01 Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου 8,94 

97 01.071.9771.01.074.01 
Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου 
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) 

284.243,05 

98 01.071.9779.01.003.01 Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο. 60.000,00 

99 01.071.9779.01.007.01 Κατασκευή Διοικητηρίου για την ΠΕ Άρτας 679.000,00 

100 01.071.9779.01.008.01 
Διοργάνωση Εκθέσεων -συνεδρίων- συσκέψεων και προβολή 
προϊόντων και έργων Περιφέρεια Ηπείρου 

37.200,00 

101 01.071.9779.01.009.01 Κατασκευή Διοικητηρίου στην ΠΕ Πρέβεζας 750.000,00 

102 01.072.0211.01 Βασικός μισθός 584.754,77 

103 01.072.0213.01 Οικογενειακή παροχή 25.975,32 

104 01.072.0215.01 Επίδομα θέσης ευθύνης 29.837,00 

105 01.072.0221.01 Υπερβάλλουσα διαφορά 23.255,15 

106 01.072.0225.01 Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας 9.260,00 

107 01.072.0228.01 επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών 34,20 

108 01.072.0229.01 Λοιπά ειδικά επιδόματα 14.346,87 

109 01.072.0271.01 Βασικός μισθός (Ιατρών) 13.500,00 

110 01.072.0275.01 Επίδομα θέσης (Ιατρών) 900,00 

111 01.072.0276.01 Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών) 1.800,00 

112 01.072.0279.01 Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)  4.500,00 

113 01.072.0291.01 Εισφορές ΕΦΚΑ 17.962,51 

114 01.072.0292.01 Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ 99.554,40 

115 01.072.0293.01 Εργοδοτικές εισφορές υγ. περίθαλψης 9.534,01 

116 01.072.0294.01 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 31.485,04 

117 01.072.0342.01 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 73.005,00 

118 01.072.0345.01 
Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες 
άσκηση στο επάγγελμα 

380,00 

119 01.072.0352.01 Εισφορές εποχιακού προσωπικού 18.335,52 

120 01.072.0385.01 Αποζημίωση Σπουδαστών 22.874,09 

121 01.072.0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 21.522,59 

122 01.072.0511.02 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές 47,80 

123 01.072.0512.01 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες 4.380,10 

124 01.072.0515.01 Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές 57.528,00 

125 01.072.0515.02 
Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-
οφειλές 

767,50 

126 01.072.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις 40,00 

127 01.072.0559.01 Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων 0,00 

128 01.072.0591.01 
"Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού 
μισθολογίου ιατρών" 

165,61 
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129 01.072.0716.01 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων σρο εσωτερικό 5.359,00 

130 01.072.0716.02 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές 0,00 

131 01.072.0717.01 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα 5.120,00 

132 01.072.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 30.485,91 

133 01.072.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 61,84 

134 01.072.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

10.820,00 

135 01.072.0721.02 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 

30,00 

136 01.072.0722.01 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.750,00 

137 01.072.0813.01 Μισθώματα κτιρίων 28.200,71 

138 01.072.0813.02 Μισθώματα κτιρίων-οφειλές 500,29 

139 01.072.0819.01 Λοιπές μισθώσεις 0,00 

140 01.072.0823.01 Ταχυδρομικά 11.451,55 

141 01.072.0824.01 Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 23.286,42 

142 01.072.0826.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 6.373,32 

143 01.072.0829.01 Λοιπές μεταφορές 10.944,71 

144 01.072.0829.02 Λοιπές μεταφορές-οφειλές 4,22 

145 01.072.0831.01 Ύδρευση & Άρδευση 15.199,88 

146 01.072.0832.01 Φωτισμός και κίνηση 70.086,79 

147 01.072.0832.02 Φωτισμός & κίνηση-οφειλές 2,98 

148 01.072.0841.01 Δημοσιεύσεις γενικά 9.143,92 

149 01.072.0841.02 Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές 559,20 

150 01.072.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 338,28 

151 01.072.0844.01 Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων 4.609,20 

152 01.072.0845.01 Έξοδα δημοσίων σχέσεων 8.586,98 

153 01.072.0869.01 Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού 1,82 

154 01.072.0871.01 Αμοιβές φυσικών προσώπων 87.546,12 

155 01.072.0873.01 Αμοιβές Νομικών προσώπων 42.257,62 

156 01.072.0881.01 Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση 1.466,00 

157 01.072.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ. αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων 8,89 

158 01.072.0899.01 Λοιπές ειδικές αμοιβές 9.337,06 

159 01.072.1111.01 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ. 23.640,61 

160 01.072.1111.02 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές 0,51 

161 01.072.1121.01 Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων 24,50 

162 01.072.1219.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.905,84 

163 01.072.1231.01 Προμήθεια ειδ. καθαριότητας 0,70 

164 01.072.1232.01 Κατ΄ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 7.368,42 

165 01.072.1329.01 Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού 194,73 

166 01.072.1512.01 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 65.096,40 

167 01.072.1512.02 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές 0,48 

168 01.072.1699.01 Λοιπές προμήθειες υλικών 778,36 

169 01.072.1711.01 Προμήθεια επίπλων 36,00 

170 01.072.1723.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7.463,96 

171 01.072.1725.01 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 500,11 

172 01.072.3299.1000.01 Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων" 2.793.991,27 

173 01.072.5152.01 Δαπάνες πολιτ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών 28.539,35 

174 01.072.5152.02 Δαπάνες πολιτ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών-οφειλές 0,73 

175 01.072.5297.01 Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας 6.958,00 

176 01.151.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 4.892,74 

177 01.151.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 2,44 

178 01.151.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

3.790,00 

179 01.191.0821.01 Μεταφορά μαθητών 514.716,45 

180 01.191.0821.02 Μεταφορά μαθητών-οφειλές 1.615,06 

181 01.192.0821.01 Μεταφορά μαθητών 990.229,90 

182 01.192.0821.02 Μεταφορά μαθητών-οφειλές 4.974,96 

183 01.291.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 22.784,58 

184 01.291.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 10,00 

185 01.291.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

13.260,00 

186 01.291.9459.01.000.01 
Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 
2020ΣΕ08220002) 

7.685,00 

187 01.291.9459.01.001.01 
Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 
2020ΣΕ08220002) 

4.864,70 

188 01.291.9459.01.001.02 
Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 
2020ΣΕ08220002)-ΟΦΕΙΛΕΣ 

3,74 

189 01.291.9459.01.002.01 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού 
προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 
2020 ( Κ.Α. :2016ΣΕ08220006) 

425,54 

190 01.292.0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 263,60 

191 01.292.0512.01 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες 221,80 

192 01.292.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 24.771,99 

193 01.292.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 362,68 
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194 01.292.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

13.070,00 

195 01.292.0721.02 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 

100,00 

196 01.292.5244.01 Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 23.088,00 

197 01.292.5244.02 Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές 15.856,00 

198 01.292.9459.01.000.01 

Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την 
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από 
την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού 
Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822) 

5.965,46 

199 01.292.9459.01.001.01 
Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την 
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού 
κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) 

164.894,55 

200 01.292.9459.01.002.01 
Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 
0822) 

39,57 

201 01.350.0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 3.381,24 

202 01.350.0512.01 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες 48,40 

203 01.350.0515.01 Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές 777,60 

204 01.350.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 13.513,47 

205 01.350.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 30,68 

206 01.350.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

6.670,00 

207 01.350.0721.02 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 

20,00 

208 01.350.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.373,00 

209 01.390.0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 16.037,94 

210 01.390.0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 10,97 

211 01.390.0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό 

12.310,00 

212 01.390.0721.02 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ) 

20,00 

213 01.390.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 23.520,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 49.964.316,12 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/52/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 52ο 

Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες 
δικαστικής εκπροσώπησης 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 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 369/13-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
68/14-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  «… Σας αποστέλλουμε πίνακα δαπανών, οι οποίες είχαν εγκριθεί με τις σχετικές 

αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής προηγούμενων οικον. ετών (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021) για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον των αρμοδίων 

δικαστηρίων, καθώς και σε συμπληρωματική δαπάνη λόγω αύξησης ΦΠΑ, οι οποίες δεν τιμολογήθηκαν εντός 

των οικονομικών ετών κατά τα οποία ελήφθησαν , ούτε και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη και εισηγούμαστε 

να βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Φ.: 072 και Κ.Α.Ε.: 0871, του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

της ΠΕ Ιωαννίνων, βάση και της αριθ.πρωτ.:3036/171/11-1-2022  εισήγησης στην οικονομική επιτροπή για 

έγκριση της δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, οι κάτωθι δαπάνες, οι οποίες είχαν εγκριθεί με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής προηγούμενων ετών (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 
2021), όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, και αφορούν σε αμοιβή των δικηγόρων, 
Γεωργίας Τατάγια, Ιωάννη Κιτσάκη και Θεοδώρας Παναγιωτοπούλου, για τη δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, καθώς και σε 
συμπληρωματική δαπάνη λόγω αύξησης ΦΠΑ, και οι οποίες δεν τιμολογήθηκαν εντός των 
οικονομικών ετών κατά τις οποίες λήφθηκαν, ούτε και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη, να 
βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού έτους 2022 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗ

ΜΕΝΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

2012 

18/731/3-7-2012 984,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

29/1164/10-10-2012 1.230,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

29/1163/10-10-2012 791,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

ΣΥΝΟΛΟ 2012:  3.005,00  

2013 

38/1699/30-12-2013 246,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

23/993/9-8-2013 1.845,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

26/1101/13-9-2013 2.337,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

ΣΥΝΟΛΟ 2013: 4.428,00 
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2014 

2/77/24-1-2014 605,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

3/119/31-1-2014 

(2/83/19-1-2015-επικαιροποίηση της 3/119) 
1.476,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

7/264/10-3-2014 
4.797,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

40/1746/2-12-2014 525,21 ΚΙΤΣΑΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2014: 7.403,21  

2015 

 

25/1359/28-9-2015 1.950,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

   

ΣΥΝΟΛΟ 2015: 1.950,00  

2016 

30/1651/11-11-2016 

 

 

                                                                              

 ΣΥΝΟΛΟ 2016: 

164,70 

 

 

 

164,70 

Συμπληρωματική δαπάνη 

λόγω αύξησης Φ.Π.Α. 

για τους δικαιούχους 

Τατάγια  και Κιτσάκης 

2017 

29/1435/22-9-2017(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

31/1506/4-10-2017 (απόφαση ανάθεσης) 

2.480,00 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

33/1645/20-10-2017(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

868,00 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

35/1698/30-10-2017 (απόφαση ανάθεσης)   

37/1802/8-11-2017(απόφαση ανάθεσης)   

ΣΥΝΟΛΟ 2017: 3.348,00  

2018 

13/686/5-4-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

14/711/16-4-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

15/825/27-4-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

18/969/18-5-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

21/1182/8-6-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

2/76/17-1-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

31/1897/14-9-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

32/1934/24-9-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

36/2348/2-11-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

33/2057/3-10-2018 (απόφαση ανάθεσης) 

 

37/2386/12-11-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

38/2528/21-11-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

37/2386/12-11-2018(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

38/2529/21-11-2018(απόφαση ανάθεσης) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2018: 

620,00 

 

 

 

4.340,00 

 

 

 

1.860,00 

 

 

 

620,00 

 

 

 

1.860,00 

 

 

 

4.340,00 

 

 

 

3.720,00 

 

 

 

17.360,00 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

2019 

34/2695/20-11-2019(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

35/2770/2-12-2019 (απόφαση ανάθεσης) 

35/2771/2-12-2019(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

36/2860/12-12-2019 (απόφαση ανάθεσης) 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 2019: 

2.852,00 

 

 

1.860,00 

 

 

 

4.712,00 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 
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2020 

2/105/20-1-2020(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

3/180/28-1-2020(απόφαση ανάθεσης) 

620,00 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

31/2087/1-12-2020(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

33/2155/11-12-2020(απόφαση ανάθεσης) 

 

1.860,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

31/2086/1-12-2020(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

18/1103/17-7-2020(απόφαση ανάθεσης) 

2.852,00 ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

                                                                                 

ΣΥΝΟΛΟ 2020: 5.332,00 

 

 

2021 

12/657/19-4-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης 

πίστωσης) 

13/677/27-4-2021 (απόφαση ανάθεσης) 

 

28/1645/7-10-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

29/1707/15-10-2021(απόφαση ανάθεσης) 

 

29/1708/15-10-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

30/1743/27-10-2021(απόφαση ανάθεσης) 

 

31/1808/9-11-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

32/1860/18-11-2021(απόφαση ανάθεσης) 

 

35/2098/21-12-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

36/2141/29-12-2021(απόφαση ανάθεσης) 

 

35/2099/21-12-2021(απόφαση έγκρισης δαπάνης  και 

διάθεσης πίστωσης) 

36/2142/29-12-2021(απόφαση ανάθεσης) 

 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 2021: 

3.100,00 

 

 

 

 

3.720,00 

 

 

 

3.100,00 

 

 

 

3.100,00 

 

 

 

5.580,00 

 

 

 

5.580,00 

 

 

 

24.180,00 

ΤΑΤΑΓΙΑ  Γ. 

 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

 

 

 

ΤΑΤΑΓΙΑ Γ. 

 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 71.882,91  

 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/54/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 54ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4331/339/13-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 
«Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας 
παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 4331/339/13-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 69/14-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) με θέμα: «Έγκριση 
Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την 
ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων». 

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

  Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 4331/339/13-01-2022 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη 
δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ 
Ιωαννίνων», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ιωάννινα  13 Ιανουαρίου 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                             Αριθμός Πρωτ. : 4331/339 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Πληροφορίες  : Ν.Τσαραούση 

Τηλέφωνο      : 2651364226 

Email: n.tsaraousi@php.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης  και διάθεσης πίστωσης για την άμεση κάλυψη της ανάγκης προμήθειας 

παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/ Α/1010), όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147/Α/2016).   

5. 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 τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012). 
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018). 

9. Το αρίθ.:4337/807/13-1-2022 έγγραφο του τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ 

Ιωαννίνων 

10. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ο οποίος εγκρίθηκε με 

την με αριθ. 29/1655/15-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΤΘ7Λ9-ΡΧΟ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου και με την με αριθ.  16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και την με αριθ. 161484/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) απόφαση 

νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. 

11. Την ανάγκη για την άμεση κάλυψη της ανάγκης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 5.700,00€ για την άμεση κάλυψη της ανάγκης προμήθειας 

παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων σε βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, Ε.Φ.:390, ΚΑΕ:3199.01. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/58/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 58ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 331/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 136/20-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας 

γνωρίζουμε ότι, η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σωτηρίου, σπουδάστρια του  Τμήματος  Πολιτικών 

Μηχανικών του πανεπιστημίου  Πατρών, κατέθεσε  στην  υπηρεσία μας την 13- 01 - 2022  αίτηση με την οποία  

ζητάει  να  πραγματοποιήσει  την  πρακτική του άσκηση  το  χρονικό διάστημα  από 01-02-2022 έως  30-07-

2022  για την απόκτηση  του πτυχίου της.  Η ενδιαφερόμενη υπέβαλε συνημμένα  την  από Δ. Υ. / 10–1–2022   

βεβαίωση  σπουδών  από το  Πανεπιστήμιο  Πατρών. Με την αριθμ 162830/Ζ1/ 1312- 2021 (ΦΕΚ 5945/τ.Β/ 

16-12-2021) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και 

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 10 )  δέκα   

θέσεις  για  πρακτική  άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων  ανά  εξάμηνο. Η δαπάνη για την 

πρακτική  άσκηση  της ανωτέρω  αναφερομένης σπουδάστριας ανέρχεται  στο ποσό #1.056,48 ευρώ# πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της αμοιβής του, για τα προαναφερόμενα  χρονικά  διάστημα αντίστοιχα  

από (ήτοι  μηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε βάρος των πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης 

για το έτος 2022, όπως  αναλύεται  κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου της ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Σωτηρίου, σπουδάστριας του  Τμήματος  
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Πατρών για το χρονικό διάστημα από 01-02-2022 μέχρι 30-
07-2022 για την απόκτηση του πτυχίων της. 

Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2022 μέχρι 
30-07-2022, ανέρχεται στο ποσό των 1.056,48 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 176,08 € (ήτοι μηνιαία 
δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €), όπως αναλύεται στον πίνακα που παρατίθεται 
κατωτέρω, ως εξής: 

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291, του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, σύμφωνα με τις με α/α 94 και 
95 και αρ. πρωτ. 1379/99 & 1380/100/05-01-2022 αντίστοιχα αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι 
οποίες καταχωρήθηκαν με α/α 89 και 90 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

ΚΑΕ ΕΤΟΣ   2022 Μήνες : Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος &  Ιούλιος 

0385 176, 08 Χ 6μήνες    = 1056,48 

0291 10, 11 Χ 6 μήνες  = 60,66 

ΣΥΝΟΛΟ 186,19 Χ 6 μήνες     = 1117,14 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-144- 

 

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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/65/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 65ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού 
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 58/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 50/12-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την  οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση  δαπάνης και τη 
διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-
2021». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» για την εκπόνηση των κάτωθι 
υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα, ως εξής:  

Υποέργο Προϋπολογισμός € 
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στην   θέση ΄΄Βαμβακιά ΄΄  

της Τ.Κ.  Κουτσελιού του   Δήμου Ιωαννιτών 

18.493,92 3439/227/12-01/2022 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στην   θέση ΄΄Ράχες΄΄  

της Τ.Κ. Ριαχόβου του   Δήμου Πωγωνίου 

10.613,12 

 
3437/226/12-01/2022 

ΣΥΝΟΛΟ 29.107,04  

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/66/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 66ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
έτος 2022, για τις υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των έργων ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας του ΕΣΠΑ 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).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 242/12-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 45/12-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 522/48/04-01-2022 απόφαση διάθεσης 
πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων πέντε (05) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022 για τις υπηρεσιακές ανάγκες με 
σκοπό την επίβλεψη των έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας του ΕΣΠΑ Ηπείρου  
(ΣΑΕΠ 018/2, Κ.Α. 2011ΕΠ01820003) για παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των ευρωπαϊκών έργων, καταγραφή εκκρεμοτήτων στους Δήμους, 
συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και 
οδοιπορικά έξοδα πέντε (05) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022 για τις υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των 
έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας του ΕΣΠΑ Ηπείρου (ΣΑΕΠ 018/2, Κ.Α. 
2011ΕΠ01820003) για παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ευρωπαϊκών 
έργων, καταγραφή εκκρεμοτήτων στους Δήμους, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π., και τη 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 
Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/68/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 68ο 

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της 
διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την 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. 332/13-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 67/14-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Joint development of innovative 

processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-

food sectors» MeDInno που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020. 

Για τo ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί και υλοποιείται η σύμβαση με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στις 31-5-2019 για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία 

παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση 

(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι τις 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-

2020 3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073). Τέλος με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739) τροποποιήθηκαν τα παραδοτέα 6.1.1.α και 6.1.1γ και παρατάθηκε 

η διάρκεια της μέχρι 30-9-2021 και την υπ’ αριθ. 150124/12245/29-9-2021 5η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

21SYMV009283899) παρατάθηκε η διάρκειά της μέχρι 31-1-2022. 

Δεδομένου ότι: 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από την υπεύθυνη έργου για την χορήγηση παράτασης για την 

υλοποίηση του  έργου Medinno της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 30-4-2022, και 

β) η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου Medinno εισηγείται με το πρακτικό 16/13-1-2022 

για την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία μέχρι 30-4-2022  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της 6ης παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) για το έργο 

Medinno μέχρι 30-4-2022,  

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο  οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 

έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες….». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 16/13-01-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 

Η Επιτροπή Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου “MeDinno, MIS 5003732, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
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Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – Ιταλία, αρμόδια για την παραλαβή όλων των παραδοτέων της υπ’ αριθμ 
81069/2555/31.5.2019 Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) με την εταιρεία «planO2 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
83169/2633/6-6-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ 6ΟΦΓ7Λ9-ΥΛΣ), αποτελούμενη από τους : 

κ. Ελένη Βλάχου του Κοσμά, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 
Διαφάνειας της ίδιας Δ/νσης, ως αναπληρώτρια πρόεδρο 

κ. Ευθαλία Οικονόμου του Ευαγγέλου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, αναπληρώτρια προϊσταμένη 
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ως μέλος  

κ. Πρόδρομο Γαϊτανίδη του Ιωάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ως μέλος,  

συνεδρίασε σήμερα 13-1-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο 115 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής  με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εξής θέμα: 

 την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας  Ηπείρου και της Εταιρείας planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
με διακριτικό τίτλο planO2 IKE «MeDInno» έως τις 30-4-2022. Η εν λόγω σύμβαση παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 
(1η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120), μέχρι τις 
31-12-2020 (2η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 
20SYMV007399867), μέχρι τις 31-05-2021 (3η παράταση) με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η 
τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) μέχρι 31-9-2021 (4η παράταση) με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 
4η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739) και μέχρι 31-1-2022 (5η παράταση) με την υπ’ αριθ. 
150124/12245/29-9-2021 5η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 21SYMV009283899). 

Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 12-1-2022 αιτήματος της υπεύθυνης του έργου κας Βασιλικής 
Ηγουμενίδου και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την από 31.5.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ 
(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) και τις 4 
τροποποιήσεις αυτής (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120, 20SYMV007399867, 20SYMV007927073, 
20SYMV008691739), 

2. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα 
της σύμβασης, 

3. την παρ. 4 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά 
με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου (planO2 IKE) 
σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno από τα αρμόδια όργανα 
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2020, 

4. το άρθρο 27 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με την 
δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, 

5. το από 7-1-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1617/103 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αίτημα 
της Περιφέρειας Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno προς την Κοινή 
Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για τετράμηνη παράταση της 
συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30-4-2022. Σημειώνεται ότι το εν λόγω αίτημα βρίσκεται στην 
διαδικασία γραπτής έγκρισης από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 
2014-2020» η οποία και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. 

εγκρίνει 
την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-5-2019 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία 

παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση 

(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι την 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) μέχρι 31-9-2021 με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739), και μέχρι 30-4-2022 με την υπ’ αριθ. 150124/12245/29-9-2021 5η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 21SYMV009283899), προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ 
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(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών και 

παραδοτέων αυτής έως την 30-4-2022 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της 

Πράξης MeDInno η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-05-2019 σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία», αναδόχου του έργου «MeDInno - “Joint development of innovative 
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming 
and relevant agri-food sectors”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι την 30-04-2022, 
σύμφωνα με το Πρακτικό 16/13-01-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής και την έγκριση της παράτασης, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, δεν επιφέρει καμία 
μεταβολή ως προς το οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο 
οι κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας 
σύμβασης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/69/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 69ο 

Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί 
Συνεργάτες” και “Υποδομές & Έργα” για το έργο “The Rout_Net – Thematic routes and networks” 
του Προγράμματος INTERREG V-A «GREECE – ITALY 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 4/278/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών και 
διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860009 
για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων του 
έργου “TheRout_Net - Thematic routes and networks”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-2020. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 474/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
119/19-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής:  

«… Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «TheRout_Net - Thematic routes and networks» του Προγράμματος 

INTERREG V-A  «GREECE – ITALY 2014-2020», ο προϋπολογισμός του οποίου εγκρίθηκε  με την υπ’ 

αρίθμ. 4/278/7-2-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλούμε, για την τροποποίηση του ΠΥ, 

ως προς τη Κατηγορίες Δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες» και «Υποδομές και Έργα». 

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του παραδοτέου 5.1.4  με τίτλο “Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφών στο 

εκτεταμένο τμήμα των ιαματικών πηγών Πρέβεζα- Φορέας υλοποίησης Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πρέβεζας 

σύμφωνα με το Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο (1185/4-10-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού” (“Executing research excavations in the extension section of thermal springs of Preveza - 

Implementation Body Ephorate of Antiquities of Preveza in line with the Greek Legislation framework (1185/4-

10-201) Circular of the Ministry of Culture and Sports”). Το πόσο των 43.350,00 που αντιστοιχεί στο ανωτέρω 

παραδοτέο μεταφέρεται από την κατηγορία δαπανών «Υποδομές & Έργα» στην κατηγορία «Εξωτερικοί 

Συνεργάτες». Το παραδοτέο υλοποιείται με τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, όπως ορίζεται από την 1185/4-10-2018 Εγκύκλιο του 

ΥΠΠΟΑ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ). Ο προϋπολογισμός του Έργου διαμορφώνεται σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα ...».  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση των προϋπολογισμών στις κατηγορίες Δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες & 
Υπηρεσίες» και «Υποδομές και Έργα», για το έργο «TheRout_Net – Thematic routes and networks” του 
Προγράμματος INTERREG V-A «GREECE – ITALY 2014-2020», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κάτωθι πίνακα, ως εξής: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Μέσα από το έργο η Περιφέρεια 
Ηπείρου θα προβεί ανάμεσα στα 
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Συγκεκριμένα, μεταφέρεται από την κατηγορία δαπανών «Υποδομές & Έργα» στην κατηγορία 
«Εξωτερικοί Συνεργάτες», ο προϋπολογισμός του παραδοτέου 5.1.4 ποσού € 43.350,00 με 
τίτλο: “Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφών στο εκτεταμένο τμήμα των ιαματικών πηγών Πρέβεζα 
- Φορέας υλοποίησης Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πρέβεζας σύμφωνα με το Ελληνικό Θεσμικό 
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πλαίσιο (1185/4-10-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού” (“Executing 
research excavations in the extension section of thermal springs of Preveza - Implementation 
Body Ephorate of Antiquities of Preveza in line with the Greek Legislation framework (1185/4-
10-201) Circular of the Ministry of Culture and Sports”, το οποίο υλοποιείται με τη σύναψη 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και  της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Πρέβεζας, όπως ορίζεται από την 1185/4-10-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΟΑ (Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ).  

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, δεν τροποποιείται. 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/70/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 70ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2022, το χρονικό διάστημα 26/04 - 01/05/2022. 

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 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 
45/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95/17-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 
2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2022, που 
διοργανώνεται το χρονικό διάστημα 26/04 – 01/05/2022 και ξεκινά από την Κρήτη και 
καταλήγει στα Ιωάννινα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στον Ποδηλατικό Γύρο 
Ελλάδας 2022, που διοργανώνεται το χρονικό διάστημα 26/04 – 01/05/2022 και ξεκινά από την 
Κρήτη και καταλήγει στα Ιωάννινα, με συμμετοχή 170 αθλητών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά 
τους και μερικά από τα λαμπρότερα ονόματα του χώρου και τηλεοπτική κάλυψη από διεθνή 
ΜΜΕ, καθώς επίσης και παράλληλη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και 
καμπάνια ενημέρωσης για τα πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού,  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 50.000,00 € 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 «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 
ποδηλατικό γύρο 2022», για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης η οποία αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία για την προβολή του τόπου μας, αναδεικνύοντας τόσο τις φυσικές ομορφιές 
και την πολιτισμική κληρονομιά του, όσο και την ικανότητά του να διοργανώνει αθλητικά events 
διεθνούς εμβέλειας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/72/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 72ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης και καθιζήσεων οδοστρώματος στην περιοχή του 
Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)» 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 19/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 30/11-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  210270/16242  από  30-12-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  19.840,00€ 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 κατολίσθησης και καθιζήσεων οδοστρώματος 

στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  10-01-2022 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 αντιμετώπιση κατολισθητικού 

φαινομένου,  από το οποίο προκαλούνται  φερτά υλικά κατά μήκος του οδικού δικτύου αλλά και έντονες 

καθιζήσεις, από τα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Θα γίνει αποκατάσταση των φθορών του καταστρώματος 

της οδού, καθώς επίσης άρση της κατάπτωσης και διαμόρφωση των πρανών, ώστε ένα έχουν την κατάλληλη 

κλίση και να περιοριστούν τα προβλήματα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

κατολίσθησης και καθιζήσεων οδοστρώματος στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 19.840,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 19.840,00 € 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 κατολίσθησης και 
καθιζήσεων οδοστρώματος στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 10-01-2022 
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 αντιμετώπισης κατολισθητικού 
φαινομένου, από το οποίο προκαλούνται φερτά υλικά κατά μήκος του οδικού δικτύου, αλλά και έντονες 
καθιζήσεις από τα υπόγεια και επιφανειακά νερά και συγκεκριμένα αποκατάσταση των φθορών του 
καταστρώματος της οδού, άρση της κατάπτωσης και διαμόρφωση των πρανών, για να επιτευχθεί η 
κατάλληλη κλίση και να περιοριστούν τα προβλήματα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/73/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 73ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διευθέτηση όμβριων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και άρση φερτών υλικών από ρέματα στην 
περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 31/11-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ. 210271/16243  από  30-12-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  18.600,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Διευθέτηση όμβριων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και άρση φερτών υλικών από ρέματα στην περιοχή 

Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  10-01-2022 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 τον καθαρισμό φερτών 

υλικών και καταπτώσεων μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, των προσφάτων ημερών, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η βατότητα στο οδικό δίκτυο, αλλά και στο δίκτυο κυκλοφορίας των παραγωγών και 

κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και να αποκατασταθεί η ροή στα ρέματα της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διευθέτηση όμβριων μετά τα 

πλημμυρικά φαινόμενα και άρση φερτών υλικών από ρέματα στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

18.600,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.600,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και 
άρση φερτών υλικών από ρέματα στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 10-
01-2022 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 καθαρισμού φερτών υλικών 
και καταπτώσεων, μετά τα πρόσφατα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να αποκατασταθεί η 
βατότητα στο οδικό δίκτυο, αλλά και στο δίκτυο κυκλοφορίας των παραγωγών και κτηνοτρόφων, καθώς 
επίσης και να αποκατασταθεί η ροή στα ρέματα της περιοχής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/74/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 74ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Αγία Παρασκευή προς όρια νομού μετά τα 
πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 494/19-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 134/20-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  6080/455  από  18-01-2022 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: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Αγία Παρασκευή προς όρια νομού μετά τα πλημμυρικά 

φαινόμενα των τελευταίων ημερών (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από 19-01-2022 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 για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων κατά μήκος του Επαρχιακού οδικού δικτύου από του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής έως και τα όρια 

νομού με Γρεβενά. Θα γίνει καθαρισμός τάφρων και ρεμάτων, άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών 

και αποκατάσταση του οδοστρώματος με πλήρη εξυγίανση και στρώση στράγγισης των υπογείων νερών.  

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

δικτύου από Αγία Παρασκευή προς όρια νομού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών  

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Αγία 
Παρασκευή προς όρια νομού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 19-01-2022 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 αντιμετώπισης προβλημάτων, κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου από το Δ.Δ. Αγίας 
Παρασκευής έως και τα όρια νομού με Γρεβενά, ήτοι  καθαρισμός τάφρων και ρεμάτων, άρση 
καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών και αποκατάσταση του οδοστρώματος με πλήρη εξυγίανση και 
στρώση στράγγισης των υπογείων νερών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/75/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 75ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος  της από 30-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) 
(Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού 
€ 3.344.277,95 με ΦΠΑ. 

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. 30/1772/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 
3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)», 
συνολικού  προϋπολογισμού € 3.500.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 2996/26-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 1078/26-10-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

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

6. Την αριθμ. 34/1988/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 30-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184030 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 3.344.277,95 € 
με ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού 
Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)» και σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 
σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 44/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 116/18-
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01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 18-01-2022 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή 
έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184030, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 
2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό 
(42,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), που διενεργήθηκε στις 30-11-2021 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184030, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 2.696.998,35 € και συνολικής δαπάνης 3.344.277,95 € με ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 
2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ),  

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό 
(42,32 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 1.352.545,15 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ και 1.928.931,02 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με το από 30-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 34/1988/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 18-01-2022 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 στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 1.928.931,02 € με ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕ 071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 
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2020ΣΕ07100013 και τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο 
(κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)». 

• 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( 2 o )  

  

  

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, 

ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)» 

 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 18.01.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 πμ οι: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθ. 30/1772/27.10.2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και 

την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, μετά την με αριθ. 34/1988/18.12.2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 30.11.2021 

πρακτικό διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο και τριάντα 

δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) και προσφερόμενο ποσό 1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΤΕΠΕ 

Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε 

με το με Αρ. Πρωτ. οικ. 11/10.01.2022 έγγραφο, τον προσωρινό μειοδότη «ΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την 

15.01.2022 τα παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Συνεπώς, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως 

από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 

εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
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προβλέπεται από το Ν 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 

44/17.01.2022, τον σφραγισμένο φάκελο με τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε 

την πληρότητα και την εγκυρότητα τους.  

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Βελτίωση επαρχιακής 

οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: 

Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)» στον μειοδότη «ΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 

σαράντα δύο και τριάντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (42,32 %) και προσφερόμενο ποσό 

1.555.589,53 € χωρίς ΦΠΑ. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

 

 

 Άρτα, 18.01.2022  

 Η Επιτροπή  

   

   

1. Ιωάννα Ζαρκάδα 2. Μαρία Βασιλειάδη 3. Αλεξάνδρα Βέλιου 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/76/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 76ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-
Ελάτη-Σταυροβρύση)», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022. 

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 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 31/20-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 132/20-
01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 13.01.2021 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 31.05.2022, για τους λόγους 

που αναφέρονται σε αυτή.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 05.10.2021 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 

05.02.2022.  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης 

αυτοκινήτων 2021 της Π.Ε. Άρτας. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 130.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ 

το ποσό της σύμβασης είναι 74.177,06 € με Φ.Π.Α. 

Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως 

μέχρι 31.05.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά...». 

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. 
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-
Σταυροβρύση)»,αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/77/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 77ο 

Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 15-01-2020 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου 
Αρταίων για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο 
Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 29/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53/12-
01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….Με το ανωτέρω σχετικό Πρακτικό τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εισηγούνται την παράταση 

της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δύο (2) χρόνια. 

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 15.01.2020 και η προθεσμία είναι δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 

15.01.2022. 

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 31.07.2020 και η προθεσμία περαίωσης ήταν τρεις (3) 

μήνες, ήτοι μέχρι 31.10.2020. Με τις με αριθμό 27/1843/27.10.2020 (θέμα 27ο) [ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2], 

36/2297/24.12.2020 (θέμα ΕΗ 14ο) [ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1], 11/569/09.04.2021 (θέμα 26ο) [ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-

4ΣΓ], 20/1176/16.07.2021 (θέμα ΕΗ 21ο) [Α-ΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞΟ] και 31/1810/09.11.2021 (θέμα 33ο) 

[ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ] αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν παρατάσεις 

προθεσμίας έως 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 31.10.2021 και 31.01.2022 αντίστοιχα. 

Ο λόγος που εισηγούμαστε να δοθεί παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου για δύο (2) χρόνια, 

ήτοι μέχρι 15.01.2024, είναι οι ανωτέρω παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσής του...». 

Στο επισυναπτόμενο στην εισήγηση, Πρακτικό 3ο/12-01-2022 της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο 

γήπεδο Καλαμιάς». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 12.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1200 πμ οι: 

1. Αλεξία Παππά, ΠΕ Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, 

2. Στέφανος Πανής, ΠΕ Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, και 

3. Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκπρόσωπος Δήμου Αρταίων, 

 

που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 15.01.2020 

Προγραμματικής Σύμβασης, συνήλθαμε σε συνεδρίαση με θέμα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο 

γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου EVEN Ι.Κ.Ε. 
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Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 15.01.2020 και η προθεσμία είναι δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 

15.01.2022. 

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 31.07.2020 και η προθεσμία περαίωσης ήταν τρεις (3) μήνες, 

ήτοι μέχρι 31.10.2020. 

Με τις με αριθμό 27/1843/27.10.2020 (θέμα 27ο) [ΑΔΑ: Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2], 36/2297/24.12.2020 (θέμα ΕΗ 14ο) 

[ΑΔΑ: 6Β0Φ7Λ9-ΠΣ1], 11/569/09.04.2021 (θέμα 26ο) [ΑΔΑ: ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ], 20/1176/16.07.2021 (θέμα ΕΗ 21ο) 

[ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞΟ] και 31/1810/09.11.2021 (θέμα 33ο) [ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ] αποφάσεις τις Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν παρατάσεις προθεσμίας έως 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 

31.10.2021 και 31.01.2022 αντίστοιχα. 

Ο λόγος που εισηγούμαστε να δοθεί παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης είναι οι ανωτέρω παρατάσεις 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την εισήγηση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου για δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 15.01.2024. 

Άρτα, 12.01.2022 

Η Επιτροπή 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε ως εξής: «ΝΑΙ, με την παρατήρηση που αποτελεί και υπενθύμιση ότι, καλώς 
χρηματοδοτήσαμε τρία έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης περιφερειακών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Άρτας, όπως αυτά του θέματός μας, αλλά εκκρεμεί και πρέπει να 
επανέλθουμε στο αίτημα ανάλογης υποστήριξης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων του 
ποδοσφαιρικού γηπέδου «Γ.Γιολδάσης» που φιλοξενεί την «Δόξα Άρτας» και τους «Ρακούν», ομάδες 
με μεγαλύτερες διακρίσεις και ιστορία, με ακαδημίες άνω των 100 παιδιών και πλήρη συγκρότηση 
ερασιτεχνικών σωματείων. Οι διοικούντες του εν λόγω γηπέδου, όπισθεν του ΚΤΕΛ Άρτας και δίπλα 
στο παραποτάμιο πάρκο Αράχθου, ζήτησαν την περίφραξη του, καθώς και την κατασκευή 200 – 250 
μεταλλικών κερκίδων και αναμένουν την ικανοποίηση του αιτήματος τους, το οποίο και 

υποστηρίζουμε.».  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 15-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων, για την υλοποίηση του έργου 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», η οποία αφορά στην 
παράταση κατά δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι την 15-01-2024 του χρονοδιαγράμματος της 
Σύμβασης, η οποία κρίνεται απαραίτητη, λόγω των παρατάσεων προθεσμίας εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το από 12-01-2022 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5), της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/78/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 78ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. 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. 3/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52/12-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 210272/16244/30.12.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 5.500,00 € 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: «Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου»), για την εκτέλεση του έργου του 

θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται ο καθαρισμός της αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου με 

χωματουργικά μηχανήματα. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης, απομάκρυνση προσχώσεων 

φερτών υλικών. 

Ο καθαρισμός θα γίνει με εκσκαφέα – φορτωτή και τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται 

παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου απαιτείται. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου, η επιμέτρηση των εργασιών θα 

γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα λόγω της χειμερινής περιόδου. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 5.500,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...». 

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 € 5.500,00 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 «Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου», με τη χρήση 
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή) και με επιμέτρηση των εργασιών, σε ώρες 
λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός της αποστραγγιστικής τάφρου 
Χανόπουλου και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό καλαμιών, υδροχαρούς βλάστησης και απομάκρυνσης 
των προσχώσεων και των φερτών υλικών, ενώ τα προϊόντα εκσκαφής – καθαρισμού θα εναποτίθενται 
παραπλεύρως των πρανών αυτού ή και θα μεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ή απόρριψης όπου 
απαιτείται, ενώ οι ως άνω εργασίες, θα πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
λόγω της χειμερινής περιόδου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/81/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 81ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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. 41/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 37/11-01-2022 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, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Ιωάννης Δήμου του Σταύρου για πληρωμή υγρών 

καυσίμων για την κίνηση των ΚΗΗ 6789 και ΚΗΙ 7985  αυτοκίνητων   της Υπηρεσίας 

μας εκτός Νομού Άρτας, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2022. 

1.500,00€ 1511 

2 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Ιωάννης Δήμου του Σταύρου για πληρωμή διοδίων, 

πάρκινγκ  κλπ., για την κίνηση των ΚΗΙ 7985 και ΚΗΗ 6789 αυτοκινήτων της Υπηρεσίας  

μας εκτός Νομού Άρτας, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2022. 

1.500,00€ 0829 

3 

Δαπάνη για την έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Σπυρίδων Μπόκος του Αποστόλου, υπαλλήλου 

του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας, για πληρωμή διοδίων και πάρκινγκ 

κατά την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας κατά το έτος 2022,  για 

μετακινήσεις υπαλλήλων, μετακινήσεις  σε συνεργεία για επισκευή-συντήρηση κ.λ.π., με 

ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2022.  

  800,00€ 0829 

4 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα Σπυρίδων Μπόκος του Αποστόλου, υπαλλήλου του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας,  για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (και 

τυχόν επανέλεγχο) και  έκδοση κάρτας καυσαερίων των  οχημάτων και μηχανημάτων της 

Π.Ε. Άρτας εντός του έτους  2022. 

800,00€ 0899 

5 Δαπάνη για δημοσιεύσεις διακηρύξεων της Π.Ε. Άρτας κατά τη διάρκεια του έτους 2022. 3.000,00€ 0841 

6 
Δαπάνη για την συνδρομή  εφημερίδων έτους 2022 για ενημέρωση του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη. 
3.000,00€ 0899 

7 
Δαπάνη για την συντήρηση των ανελκυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας καθώς και 

των υπηρεσιών των Δ/νσεων  Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 
3.000,00€  0851 

8 
Δαπάνη για επίδοση, με δικαστικό επιμελητή,  απόφασης απένταξης νέου γεωργού,  για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Άρτας 
100,00€ 0894 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/82/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 82ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημόσιων 
Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, για τα έτη 2022-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-179- 

 

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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί 
της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και 
ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων», του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.1740/1987, του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 
70/Α/1992) «περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του», του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α’/2014) «Ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» και του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156/2017) 
«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις», του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και του Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 
(ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και της αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992). 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9712/190763 
π.ε./14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 104/18-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«……Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 7/18-3-1940 (ΦΕΚ 94/Α/1940) «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, λιμνών, 

θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων με ενοικίαση». 

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί με 

τον Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α΄/1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, 

ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄/1992) 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 

διατάξεις», τον Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α΄/2014) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», 

τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α΄/2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις», το Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α΄/2018) και το Ν. 4646/2019 άρθρο 65, παρ.1 

(ΦΕΚ 201/Α΄/2019) και ισχύουν.  

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226Α) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015. 

6. Την αρ. πρωτ.393155/22-9-1992 (Β΄579) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «Περί συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας». 

7. Την αριθ. πρωτ.505/75289/10-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Επικαιροποίηση Υποδείγματος Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων (ΑΔΑ: 78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3). 

8. Το αριθ. πρωτ. 88332 ΑΠΑ 2021/29-11-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας περί ορισμού 

μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των δημόσιων ιχθυοτροφείων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

9. Το από 3-12-2021 Πρακτικό κλήρωσης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (ειδικότητας Ιχθυολόγων) 

για την Επιτροπή διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας «Για την εκμίσθωση του δημόσιων ιχθυοτροφείων 
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λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2022 και 2023». 

10.  Το από 3-12-2021 Πρακτικό κλήρωσης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (ειδικότητας Γεωπόνων) 

για την Επιτροπή διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας «Για την εκμίσθωση του δημόσιων ιχθυοτροφείων 

– λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2022 και 2023». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

           Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε: 

τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημόσιων Φυσικών 

Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σύμφωνα με τους όρους 

των σχετικών διακηρύξεων. 

         Η Επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τους: 

1. Νικόλαο Αθανασάκη, ΠΕ Μηχανικό, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Κομηλάγιου, ΠΕ Εφοριακό. 

2. Βασιλική Πετανίτη, του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως τακτικό μέλος με 

αναπληρώτρια την Ευγενία Διβάρη του κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

3. Σταυρούλα Βάντζου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσώλη 

κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ίδιας 

υπηρεσίας. 

          Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βαρβάρα Σκαρμούτσου, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Σιαφάκα, 

υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

         Αντικείμενο της επιτροπής είναι η κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων για κάθε μία από τις 

περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.Δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας σε περίπτωση που αυτή απαιτηθεί.  

         Η πρώτη λίστα αποτελείται από τους ενδιαφερόμενους αλιευτικούς συνεταιρισμούς και η δεύτερη από 

ιδιώτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα). Η Επιτροπή επιλέγει από την πρώτη λίστα τον πλειοδότη και εφόσον 

εξαντληθούν οι ενδιαφερόμενοι από την πρώτη λίστα προχωρεί στην επιλογή πλειοδότη από τη δεύτερη 

λίστα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πλειοδοτική δημοπρασία η Επιτροπή θα υποβάλλει στην 

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σχετικό πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το 

συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που στη διαδικασία παρουσιαστεί μόνο ένας αλιευτικός 

συνεταιρισμός, ή μόνο ένας συνεταιρισμός έχει πλήρη δικαιολογητικά, τότε η μίσθωση θα γίνει με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρου 50 του Ν.Δ. 420/70, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και το έργο της Επιτροπής περιορίζεται στην κατάρτιση των λιστών και στην εισήγηση προς την 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας 

ανάθεσης. 

         Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής για τα έτη 2022 και 2023…..». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών 
Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τα έτη 
2022 και 2023, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών διακηρύξεων, αποτελούμενη από: έναν 
(1) εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, όπως 
ορίσθηκαν με το με σχετικό, αριθ. πρωτ. 88332 ΑΠΑ 2021/29-11-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας 
και Β) από δύο (2) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, κλήρωση, βάσει των από 03-12-
2021 Πρακτικών που συνετάγησαν, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και  

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Νικόλαο Αθανασάκη, ΠΕ Μηχανικό, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Κομηλάγιου, ΠΕ Εφοριακό. 

2. Βασιλική Πετανίτη, του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 
Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευγενία Διβάρη του κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας 
Αλιείας, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

3. Σταυρούλα Βάντζου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον 
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Δημήτριο Τσώλη κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής 
και Ζωικής Παραγωγής της ίδιας υπηρεσίας. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βαρβάρα Σκαρμούτσου, υπάλληλος της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με αναπληρώτρια 
την Ευτυχία Σιαφάκα, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 

• Αντικείμενο της επιτροπής είναι η κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων για κάθε μία 
από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.Δ. 420/1970, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας σε περίπτωση που 
αυτή απαιτηθεί. Η πρώτη λίστα αποτελείται από τους ενδιαφερόμενους αλιευτικούς 
συνεταιρισμούς και η δεύτερη από ιδιώτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα). Η Επιτροπή επιλέγει 
από την πρώτη λίστα τον πλειοδότη και εφόσον εξαντληθούν οι ενδιαφερόμενοι από την 
πρώτη λίστα προχωρεί στην επιλογή πλειοδότη από τη δεύτερη λίστα. Σε περίπτωση που 
πραγματοποιηθεί πλειοδοτική δημοπρασία η Επιτροπή θα υποβάλλει στην Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σχετικό πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το 
συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που στη διαδικασία παρουσιαστεί μόνο 
ένας αλιευτικός συνεταιρισμός, ή μόνο ένας συνεταιρισμός έχει πλήρη δικαιολογητικά, τότε η 
μίσθωση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρου 50 του 
Ν.Δ. 420/70, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το έργο της Επιτροπής περιορίζεται στην 
κατάρτιση των λιστών και στην εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. 

• Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής για τα έτη 2022 και 2023 και λήγει την 31-12-2023. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2022-2023» 

Σήμερα στις 3-12-2021 παρουσία των: 

• Ανδρέα Βαρέλη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

• Γρηγόριου Οικονόμου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού 

Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

• Ευτυχίας Σιαφάκα, υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

διεξήχθη η κλήρωση (μεταξύ των Ιχθυολόγων) τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή 

τους στην Επιτροπή διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των δημόσιων 

ιχθυοτροφείων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2022-2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011, στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 18 του Β.Δ. της 7/18-3-1940, 

στο άρθρο 2 της ΥΑ 393155/1992 και την αριθ. πρωτ.505/75289/10-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3). 

Η κλήρωση για το (β) μέλος της Επιτροπής έγινε με κλήρους μεταξύ των ιχθυολόγων, σε καθένα των 

οποίων αναγράφεται ο αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στο όνομα κάθε υπαλλήλου βάσει της κατάστασης 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Κληρώθηκαν ως τακτικό μέλος η Βασιλική Πετανίτη και ως αναπληρωματικό μέλος η Ευγενία Διβάρη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής, 

κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. 

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής για τα έτη 2022 και 2023. 

 

Άρτα 3-12-2021 

 

Η  Επιτροπή 

 

 

1. Ανδρέας  Βαρέλης 

 

 

2. Γρηγόριος Οικονόμου 

 

 

3. Ευτυχία Σιαφάκα 

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Άρτα            3 -  12 - 2021 
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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 2022-2023» 

Σήμερα στις 3-12-2021 παρουσία των: 

• Ανδρέα Βαρέλη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

• Γρηγόριου Οικονόμου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού 

Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

• Ευτυχίας Σιαφάκα, υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

διεξήχθη η κλήρωση (μεταξύ των Γεωπόνων ΠΕ) του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη 

συμμετοχή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των δημόσιων 

ιχθυοτροφείων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τα έτη 2022 και 2023, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011, στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 18 του Β.Δ. 

της 7/18-3-1940, στο άρθρο 2 της ΥΑ 393155/1992 και την αριθ. πρωτ.505/75289/10-4-2019 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 78ΤΣ4653ΠΓ-7Ρ3). 

Η κλήρωση για το (γ) μέλος της Επιτροπής έγινε με κλήρους μεταξύ των Γεωπόνων, σε καθένα των 

οποίων αναγράφεται ο αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στο όνομα κάθε υπαλλήλου, βάσει της κατάστασης 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  

Κληρώθηκε ως τακτικό μέλος η Σταυρούλα Βάντζου και ως αναπληρωματικό μέλος ο Δημήτριος 

Τσώλης. 

     Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής, 

κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. 

Η θητεία της Επιτροπής θα είναι διετής για τα έτη 2022 και 2023. 

 

Άρτα 3-12-2021 

 

Η  Επιτροπή 

 

 

1. Ανδρέας  Βαρέλης 

 

 

2. Γρηγόριος Οικονόμου 

 

 

3. Ευτυχία Σιαφάκα 

  

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Άρτα        3  -  12 - 2021 
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/83/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 83ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα όρια της 
Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 363/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 106/18-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7.Την υπ’ αριθ.  4796/350 από  14-01-2022 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020- 2022», Υποέργο: 

«Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα όρια της Βουλιάστας (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8.Την από 18-01-2022 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, καθώς μετά τις πρόσφατες 

πλημμύρες στην περιοχή του Δ.Δ. Βουλιάστας και την υπερχείλιση του Λούρου ποταμού, δημιουργήθηκαν 

εκτεταμένα προβλήματα κατά μήκος μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, όπου είχαμε κατάρρευση των πρανών στις 

ιδιοκτησίες με άμεσο κίνδυνο για το σύνολο των μονάδων. Θα γίνει καθαρισμός  και διευθέτηση του ποταμού, 

καθώς και επένδυση  με ογκόλιθούς της περιοχής των πρανών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός Λούρου ποταμού και 

προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα όρια της Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών 
κατά μήκος του στα όρια της Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-01-2022 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 καθαρισμού και διευθέτησης του 
Λούρου ποταμού, καθώς επίσης και εργασίες επένδυσης της περιοχής των πρανών, με ογκόλιθους αφού, 
μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή του Δ.Δ. Βουλιάστας και την υπερχείλιση του ποταμού 
δημιουργήθηκαν εκτεταμένα προβλήματα, κατά μήκος μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, με κατάρρευση των 
πρανών στις ιδιοκτησίες και άμεσο κίνδυνο για το σύνολο των μονάδων. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/84/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 84ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο Δ.Δ. 
Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 362/18-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 107/18-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  4794/349 από  14-01-2022 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 προσβάσεων παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο  Δ.Δ. Μουσιωτίτσας  (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8. Την από 18-01-2022 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 εργασίες στα όρια του Δ.Δ. 

Μουσιωτίτσας που σκοπό έχουν την αποκατάσταση των προσβάσεων των παραγωγικών μονάδων που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας , όπου μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων 

ημερών, τα νερά του Λούρου ποταμού υπερχείλισαν και δημιούργησαν εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο 

πρόσβασης σε αυτές. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των φερτών υλικών, εξυγίανση των σαθρών 

σημείων, συμπλήρωση με υλικό της περιοχής και συμπύκνωση αυτών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων 

παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων 

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)   …». 

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

Αποφασίζει 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 προσβάσεων παραγωγικών μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-01-2022 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 εργασίες, στα όρια του Δ.Δ. 
Μουσιωτίτσας, για την αποκατάσταση των προσβάσεων των παραγωγικών μονάδων που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, αφού μετά τις βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ημερών τα νερά του Λούρου ποταμού υπερχείλισαν και δημιούργησαν εκτεταμένα 
προβλήματα στο οδικό δίκτυο πρόσβασης σε αυτές και ως εκ τούτου απαιτούνται εργασίες καθαρισμού 
των φερτών υλικών, εξυγίανση των σαθρών σημείων, συμπλήρωση με υλικό της περιοχής και 
συμπύκνωση αυτών. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/85/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 85ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον  
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με 
ημερομηνία απόδοσης 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).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 285/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 23/10-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του κ. Δρίζη Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των με 
αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208, ΚΗΙ 9209, ΚΗΗ 4294, ΚΗΥ 9958, ΚΗΥ 9228, κρατικών 
αυτοκινήτων από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού 
Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του κ. Δρίζη Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των με αριθμ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208, ΚΗΙ 9209, ΚΗΗ 4294, ΚΗΥ 9958, ΚΗΥ 9228, κρατικών αυτοκινήτων 
από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, 
με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/86/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 86ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων 
των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 375/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 36/11-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – 
ταχογράφων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022, για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/87/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 87ο 

Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της 
Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική 
Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 621/14-01-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 70/14-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) με θέμα: «Έγκριση των 
όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
Προγράμματος ΤΕΒΑ από την ΠΕ Θεσπρωτίας, κατόπιν επισημάνσεων για διορθώσεις επί του 
σχεδίου της από την Διαχειριστική Αρχή». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή 
συζήτησης και λήψης απόφασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 
οικ. έτους 2022. Το θέμα θα επανέλθει μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης 
του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια 
Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,  

προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/88/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 88ο 

Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 715/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 97/17-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση ανατροπών 
- ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, ανά Φορέα και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις ανατροπές - ανακλήσεις των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα, αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, ανά Φορέα και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. 
έτους 2021, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την λήξη του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, ως εξής: 

 

A/A Ε.Φ. Κ.Α.Ε. Περιγραφή 
Ποσό ανατρεπόμενης ανάληψης 

υποχρέωσης 

1 071 5399.01 Δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 83.323,75 

2 071 9459.02.000.01 
Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος TRUST 

69.220,00 

 

3 071 9459.05.000.01 
Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
21.659,25 

4 071 9459.12.000.01 Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 12.054,00 

5 071 9459.14.000.01 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής 

υλικής συνδρομής του TEBA 
108.576,98 

6 071 9459.14.001.01 

Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. 

426.961,49 

7 071 9459.15.000.01 
Δαπάνες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου PRO-

ENERGY INTERREG 
201.796,80 

8 071 9459.16.000.01 

Δαπάνες που αφορά το Ευρωπαϊκό Έργο CLLD-

CulTour INTERREG IPA CBC GREECE 

ALBANIA 2014-2020 

95.083,00 

9 071 9762.01.000.01 

Μίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση 

συγκοινωνιακών έργων πρόληψης και 

αποκατάστασης ζημιών από έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα  

146.492,42 

10 071 9779.01.002.01 
Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι 
800.000,00 

11 071 9779.01.005.01 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση 

των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων 

στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας  

2.600,00 

12 071 9779.01.009.01 
Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος 

Εθνικής Οδού Παραμυθιάς-Γλυκής 
248.000,00 

 

13 
071 9779.01.010.01 

Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κόκκινο 

Λιθάρι-Κεραμίτσα-Μηλέα 
150.000,00 

14 071 9779.01.011.01 

Αποκατάσταση φθορών-Βελτίωση επαρχιακής οδού 

από Γέφυρα Νεράιδας-Κυπάρισσο-Βρυσσέλα-

Παλιοχώρι-Κοκκινιά 

202.000,00 

15 072 0211.01 Βασικός μισθός 244.167,23 

16 072 0213.01 Επίδομα τέκνων 13.570,00 

17 072 0215.01 Επίδομα θέσης 70.643,66 

18 072 0221.01 Υπερβάλλουσα διαφορά 16.787,67 
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19 072 0225.01 Επίδομα ειδικών συνθηκών 25.770,00 

20 072 0228.01 Επίδομα παραμεθορίου 22.843,34 

21 072 0282.01 
Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε 

εκπαιδευτική άδεια 
20.000,00 

22 072 0291.01 Εργοδοτικές εισφορές  ΙΚΑ 28.536,85 

23 072 0292.01 
Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς 
32.404,43 

24 072 0293.01 Υγειονομική περίθαλψη 30.724,32 

25 072 0294.01 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 41.555,19 

26 072 0345.01 
Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις 

δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα. 

3.320,00 

 

27 072 0385.01 

Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που 

πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση 

στο επάγγελμα 

9.878,21 

28 072 0511.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 15.379,99 

29 072 0512.01 
Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και 

νυχτερινών ωρών. 
10.534,08 

30 072 0569.01 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις 1.679,45 

31 072 0717.01 
Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το 

εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. 
2.000,00 

32 072 0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 34.775,43 

33 072 0719.02 Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές 14,73 

34 072 0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό. 

38.849,41 

 

35 072 0722.01 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό  4.500,00 

36 072 0824.01 
Υποχρέωση από παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 
7.922,61 

37 072 0826.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας. 1.205,28 

38 072 0829.01 Λοιπές μεταφορές. 6.158,55 

39 072 0831.01 Δαπάνες ύδρευσης 22.879,74 

40 072 0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 7.220,00 

41 072 0841.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 2.741,48 

42 072 0843.01 Εκδόσεις –εκτυπώσεις –βιβλιοδεσία κλπ 46,42 

43 072 0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 248,00 

44 072 0851.01 
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων 

εγκαταστάσεων 
544,00 

45 072 0861.01 
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων ξηράς 
1.153,20 

46 072 0869.01 
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού 
2.169,59 

47 072 0875.01 
Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας 

(συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 
179,00 

48 072 0894.01 Δικαστικά –συμβολαιογραφικά έξοδα  2.480,00 

49 072 0899.01 Λοιπές ειδικές αμοιβές 11.695,46 

50 072 1111.01 
Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 

συναφών υλικών 
4.707,91 

51 072 1211.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 40,68 

52 072 1231.01 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 2.509,25 

53 072 1321.01 Προμήθεια υλικών καθαριότητας-οφειλές 3.047,34 

54 072 1329.01 
Προμήθεια ειδών συντήρησης –επισκευής κάθε 

είδους λοιπού εξοπλισμού 
19.500,00 

55 072 1421.01 
Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών 

υλικών. 
739,71 

56 072 1423.01 Προμήθεια ειδών υπόδησης 629,13 
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.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

57 072 1511.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 89.254,24 

58 072 1512.01 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 1.496,07 

59 072 1699.01 Λοιπές προμήθειες 8.191,39 

60 072 1711.01 Προμήθεια επίπλων 10,00 

61 072 1713.01 
Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών 

γραφείου κλπ  
8.000,00 

62 072 1723.01 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , 

προγραμμάτων και λοιπών υλικών 
30.588,11 

63 072 1725.01 
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού , 

μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού 
8,20 

64 072 5161.01 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 3.734,53 

65 072 5297.01 
Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών 

κατασκηνώσεων και φιλοξενίας 
2.100,00 

66 191 0821.01 Μεταφορά μαθητών  306.923,27 

67 191 0821.02 Μεταφορά μαθητών 126,84 

68 192 0821.01 Μεταφορά μαθητών 374.080,16 

69 192 0821.02 Μεταφορά μαθητών 520,78 

70 291 5322.01 
Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού –

διαρθρωτικές πολιτικές (RICA) 
4.142,88 

71 291 9459.01.002.01 

Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της 

Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της 

Μελισσοκομίας 

800,00 

72 292 5243.01 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. 5.041,76 

73 292 9459.01.000.01 
Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού στα 

πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου 
12.215,88 

74 295 0342.01 Αμοιβές εποχικού προσωπικού 7.192,54 

75 295 0352.01 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού 

προσωπικού 
2.330,58 

76 295 0511.01 Αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση 1.346,80 

77 295 0512.01 
Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και 

νυκτερινών ωρών 
2.000,00 

78 295 0719.01 Λοιπά έξοδα μετακίνησης  1.606,97 

79 295 0721.01 
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό  
940,00 

80 295 0879.01 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 26.006,25 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/89/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 89ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 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 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το αριθμ. πρωτ. 7/03-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3/03-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών 

και διάθεσης πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, 
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 0829.01 

Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας και των υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Θεσπρωτίας έτους 2022  

10.000,00 € 

2 0841.01 
Έγκριση δαπάνης για διαφημίσεις –δημοσιεύσεις γενικά και για δημοσιεύσεις 

περιλήψεων διακηρύξεων σε περιπτώσεις άγονων διαγωνισμών. 
2.500,00 € 

3 0851.01 

Ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται στους χώρους που 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2022 

(αριθμ.178884/22156/10-11-2021 βεβαίωσης πολυετούς ανάληψης 

υποχρέωσης) 

1.000,00 € 

4 0869.01 

Πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο- γρασάρισμα των μηχανημάτων έργου της 

Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022 (αριθμ.178880/22155/10-11-2021 βεβαίωσης 

πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης) 

7.000,00 € 

5 0899.01 

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για την κάλυψη των 

αναγκών του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2022 (αριθμός βεβαίωσης 

πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης 178893/22159/10-11-2021) 

2.000,00 € 

6 0899.01 

Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής επάρκειας λογισμικού ειδικών 

προγραμμάτων και συντήρησης μηχανημάτων του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας για το 

έτος 2022. (αριθμ.178889/22158/10-11-2021 βεβαίωσης πολυετούς ανάληψης 

υποχρέωσης) 

12.000,00 € 

7 0899.01 
Πάγιο τέλος υπηρεσιών RTK για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφικής 

έτους 2022. 
250,00 € 

8 0899.01 

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων 

ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτία στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

SUMPORT για το έτος 2022.(αριθμ. πολυετούς δέσμευσης 1317/15-06-2021) 

10.267,20 € 

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

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/90/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 90ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 452/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 46/12-
01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως 
εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών 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, 
για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

Α/Α Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 071 5399.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού έργου THEMATIC –Tourism founded on Innovation 

Capacilities που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης » 

του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-B 

Αδριατική- Ιόνιο  2014-2020.(κοινοτική συμμετοχή) 

2 071 9459.02.000.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την αμοιβή 

του ΄΄ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ΄΄ για εργασίες διενέργειας πρωτοβάθμιων 

διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στο δικαιούχο (Π.Ε. 

Θεσπρωτίας) στα πλαίσια του έργου TRUST  του Διασυνοριακού 

προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας Ελλάδας –Ιταλίας 2014-2020.  

3 071 9459.05.000.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού έργου THEMATIC –Tourism founded on Innovation 

Capacilities που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης » 

του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-B 

Αδριατική- Ιόνιο  2014-2020.(εθνική συμμετοχή) 

4 071 9459.14.000.01 

Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του οικονομικού έτους 

2021 στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής και τροφίμων» για τις ανάγκες του ΕΠ <<Επισιτιστικής και 

Βασικής υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020. 

5 071 9459.14.001.01 

Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του οικονομικού έτους 

2021 στα πλαίσια του έργου της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες 

για παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 » στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 2014-2020. 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-202- 

 

6 071 9459.14.001.01 

Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 

2018-2019» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 2014-2020. 

7 071 9459.14.001.01 

Έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια της πράξης 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες για Διοικητικές δαπάνες 2018-2019» στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2014-2020. 

8  9459.14.001.01 

έγκριση δαπάνης για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της διενέργεια 

διαγωνισμού της πράξης <<Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 

Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019>> στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 

ΤΕΒΑ 2018-2019. 

9 071 9459.15.000.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την αμοιβή 

του "ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ" για τις εργασίες διενέργειας πρωτοβάθμιων 

διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στο δικαιούχο (Π.Ε.Θ/τίας) για 

το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο <<Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο PROENERGY >> στο 

πλαίσιο του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 2014-

2020. 

10 071 9459.16.000.01 

έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου  με τίτλο <<Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο CLLD - CuLTour-

Community -led Local Development of Cultural Tourism in Greece and 

Albania>> 

11 071 9459.16.000.01 

Έγκριση δαπάνης που αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την  αμοιβή 

<<ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ>> για εργασίες διενέργειας πρωτοβάθμιων 

διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (Π.Ε. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 

της Π. Ε. Θεσπρωτίας για το έργο: <<CLLD - CulTour  - Community ..>> 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/91/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 
8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 91ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 για οφειλές 
παρελθόντων ετών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 841/20-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 127/20-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ανά ΚΑΕ σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων και ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2022 για οφειλές παρελθόντων ετών (δαπάνες που έχουν εγκριθεί με προηγούμενες αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη, η πραγματοποίηση της οποίας έχει εγκριθεί με προηγούμενη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναφέρεται σε οφειλή παρελθόντων ετών, καθώς και τη 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022 όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Α/Α ΕΦ/ ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 071.5399.02 

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο 2021 

του προσωπικού που υπηρετεί στην Π.Ε. Θεσπρωτίας  στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου THEMATIC -Tourism founded 

on Innovation Capacilities του προγράμματος  INTERREG V -B 

Αδριατική - Ιόνιο 2014-2020. (ΦΕΚ 5230/11-11-2021 τεύχος Β΄) 

για το χρονικό διάστημα από 29-11-2021  έως 31-12-2021. 

1.945,40 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/92/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 92ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το αριθμ. πρωτ. 7/03-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3/03-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών 

και διάθεσης πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, 
ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
οικ. έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής: 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με ΦΠΑ) 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Μίσθωση 

γραμματοθυρίδων 

Παροχή υπηρεσιών για ανανέωση  μίσθωσης 

τριών  (3) γραμματοθυρίδων  που διατηρούν οι  

υπηρεσίες της ΠΕΘ  στα ΕΛΤΑ Ηγουμενίτσας 

για  το έτος 2022 

175,00 € 0899.01 

2  
Συντήρηση 

κλιματιστικών 

Παροχή υπηρεσίας  συντήρησης των 

κλιματιστικών των Υπηρεσιών εντός και εκτός 

του Διοικητηρίου  της ΠΕΘ. 

635,00 € 

 

0851.01 

 

3 Ηλεκτρική σκούπα 
Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για την κάλυψη 

των αναγκών του Διοικητηρίου 
130,00 € 1699.01 

4 

Συντήρηση 

κουφωμάτων και 

αποκατάσταση 

ελαττωματικών 

μηχανισμών  

Παροχή υπηρεσίας  συντήρησης των  

κουφωμάτων και αποκατάσταση ελαττωματικών 

μηχανισμών εντός  του Διοικητηρίου  της ΠΕΘ. 

780,00 € 
0851.01 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-207- 

 

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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/93/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 93ο 

Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και 
εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για 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 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 857/20-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 131/20-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη συγκρότηση των 
προβλεπόμενων, από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, γνωμοδοτικών οργάνων 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – 
υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για το έτος 2022, από τους αναφερόμενους στην εισήγηση υπαλλήλους της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή διενέργειας 
των διαγωνιστικών διαδικασιών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών, 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας η οποία είναι τριμελής, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους, ήτοι του έτους 2022, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Κωνσταντινίδης Ευάγγελος, ΤΕ Τεχνολόγων 

Ιχθυοκομίας - Αλιείας, υπάλληλος με βαθμό Α΄  της 

Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , ως 

Πρόεδρος 

Σπυρόπουλος Ηλίας, ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού, υπάλληλος με βαθμό Α΄ , της  Δ/νσης  

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως Πρόεδρος 

2 

Κίτσου Ιφιγένεια, ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων, 

υπάλληλος με βαθμό Β΄, της  Μεταφορών & 

Επικοινωνιών 

Ζορμπάς Ελευθέριος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της  Δ/νσης Ανάπτυξης  

3 

Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα, ΔΕ Διοικ/κών 

Γραμματέων, υπάλληλος με βαθμό Α΄, της Δ/νσης 

Διοικητικού Οικονομικού 

Κοριτσίδης Ανδρέας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της  Δ/νσης Ανάπτυξης  

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, θα ασκεί το δεύτερο ως άνω οριζόμενο μέλος. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των 
προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις 
προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε) εισηγείται τον 
αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
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προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας, και στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες που 
υπάγονται στο «Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν δικαιώματα εισόδου στην ηλεκτρονική πύλη, καθώς και ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών είναι 
απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής με διαφορετική σύνθεση, θα ακολουθήσει νεότερη 
απόφαση της Ο.Ε., μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, Επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας η οποία είναι τριμελής, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι του έτους 2022, και 
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Αθανασίου Κωνσταντίνος , ΤΕ Ηλεκτρονικών, 

υπάλληλος με βαθμό  Α’, του Τμήματος 

Πληροφορικής,  ως Πρόεδρος  

Δακούκης Ηλίας ,ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών 

& Μηχανικών Η/Υ, υπάλληλος με βαθμό Α΄, 

του Τμήματος Πληροφορικής, ως Πρόεδρος  

2 

Χαντζάρα Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού 

 Ζήση Όλγα , ΤΕ Νοσηλευτών/τριων , υπάλληλος  

με βαθμό Α΄, της Δ/νσης  Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας 

3 

Κώτσια Ιωάννα, ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/νσης  Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

Τούση Θεοδώρα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/νσης  Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, θα ασκεί το δεύτερο ως άνω οριζόμενο μέλος. 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),  Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 
και προσφυγών, για τη δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η οποία είναι τριμελής, για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
ήτοι του έτους 2022, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ως εξής: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Μανώλης Κωνσταντίνος ΠΕ 

Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων, υπάλληλος με βαθμό Α΄ 

της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 

ως Πρόεδρος 

Σκέντου Ιωάννα, ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/νσης  Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ως Πρόεδρος 

2 

Τατσάκη Αγαθή, ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Δ/νσης  Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

Πετούση Μαρία, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας , 

υπάλληλος με βαθμό Α΄, της Δ/νσης  Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας  

3 

Ζώης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικ/κών Γραμ/τέων 

υπάλληλος με βαθμό Α΄ ,της  Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού 

Δρίζης Δημήτριος ,ΔΕ Προσωπικού Η/Υ , 

υπάλληλος με βαθμό Α΄, του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, θα ασκεί το δεύτερο ως άνω οριζόμενο μέλος. 

Η ως άνω επιτροπή θα ασχολείται με την εξέταση και γνωμοδότηση επί των προβλεπόμενων, 
στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 
36), ενστάσεων και προσφυγών, κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής, που θα υποβάλλονται 
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ενώπιόν της, για σύμβαση (κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης), με εκτιμώμενη αξία 
κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύουν περί απευθείας 
ανάθεσης. 

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν. 4825/2021 παρατείνεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 
55, 108 και 134 του Ν. 4782/2021, τα οποία τροποποιούν, αντιστοίχως, τα άρθρα 127, την περ. 
α της παρ. 11 του άρθρου 221 και 345 του Ν.4412/2016, η οποία πλέον εκκινεί την 1η/3/2022. 
Συνεπώς, μέχρι τις 28/2/2022, η ΑΕΠΠ εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα σε διαφορές που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, για συμβάσεις 
εκτιμώμενης αξίας έως και 60.000,00 €, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα άσκησης ένστασης, 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016 (η έναρξη ισχύος του οποίου, ως τροποποιείται με το άρθρο 55 ν. 
4782/2021, μετατίθεται επίσης για την 1η/3/2022) και, παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η 
πρόβλεψη του άρθρου 221 για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 
127 ως γνωμοδοτικού οργάνου για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. 

− Η λειτουργία των ως άνω Επιτροπών, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και 
τις πάγιες διατάξεις που αφορούν στους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων (άρθρο 
19 του Ν. 1599/1986 και άρθρο 13 του Ν. 2690/1999).  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%bf%cf%82/
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/94/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 94ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την 
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 324/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 101/17-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

15. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05-01-2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 σε υπηρεσίες και Εποπτευόμενα 

Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την υπ’ αριθ. 1328/39509/05-02-2020 

(ΑΔΑ:6Ν9Η4653ΠΓ-561) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κατανομής 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος  με δυνατότητα 

ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών των  Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του Εμβολιασμού  κατά της Οζώδους 

Δερματίτιδας των Βοοειδών. 

16. Την υπ’ αριθ. 3/11/04-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΞΖ7Λ9-ΤΝΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος ‘Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους 

Δερματίτιδας των Βοοειδών’ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

17. Την αριθ. 98300/13265/27-7-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΑΔΑ:ΩΒΔΑ7Λ9-89Α), 

σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκε ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων,  για την  κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των 

Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας , από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 27-07-2020 και για τη διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελουμένου 

προγράμματος έως 20-04-2021. 

18. Την αριθ. 50007/5921/19-04-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 1114/Γ΄/14-5-2021), 

σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, που απασχολούνταν στην εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί 

κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, από 21-04-2021  έως και 31-12-2021 κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.  

19. Την υπ’ αριθ. 508/334378/26-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται 

για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων 

εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες 

επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022» (ΦΕΚ 

5483/τ. Β΄/26-11-2021).  

20. Το υπ’ αριθ. 2001/364737/16-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: 

Δημοσίευση ΚΥΑ για την έγκριση δαπανών  μισθοδοσίας εποχικού Προσωπικού – Άμεσες Ενέργειες.  

21. Την υπ’ αριθ. πρωτ.2300/306/10-1-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικής  Διαχείρισης  της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας περί της ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ανανέωσης της 

σύμβασης ενός (1)  ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 

2022.  

22. Την αναγκαιότητα ανανέωσης της σύμβασης εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, που απασχολείται για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος 

«Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας» για το έτος 2022, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του 

συνόλου της δράσης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.  
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23. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2022, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας ενός (1) 

ατόμου, που θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την 

κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους 

Δερματίτιδας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για 

χρονικό διάστημα από την επομένη της λήξης της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 01-01-2022 έως την έως 31-12-2022. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ως ακολούθως: 

(ΠΙΝΑΚΑΣ) Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού, η υπηρεσία μας  θα προβεί σε τροποποίηση του 

προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των 
δαπανών μισθοδοσίας ενός (1) ατόμου, που θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών 
αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
για χρονικό διάστημα από την επομένη της λήξης της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 01-01-
2022 έως την έως 31-12-2022, ως εξής: 

 

• Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού, η αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, θα προβεί σε τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 
Ε.Φ. ΚΑΕ 

Δαπάνη 

2022 

Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Π.Ε. 

Θεσπρωτίας / 

Ηγουμενίτσα 

ΠΕ 

Κτηνιάτρων 

Από 01-01-2022 

έως 31-12-2022 
1 

292/9459.01.

000.01 
18.568,23 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/95/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 95ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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. 713/17-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 98/17-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
135,00 €, για την επιστροφή ποσού στον δικαιούχο Παππά Μιχάλη του Αναστασίου, λόγω 
μη ολοκλήρωσης διαδικασίας μεταβίβασης του επιβατηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης, με 
αριθμ κυκλοφορίας ΗΝΕ 8896. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 135,00 € 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 την επιστροφή του ποσού στον δικαιούχο Παππά Μιχάλη του 
Αναστασίου, λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασίας μεταβίβασης του επιβατηγού οχήματος 
ιδιωτικής χρήσης με αριθμ κυκλοφορίας ΗΝΕ 8896. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/96/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 96ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην περιοχή 
Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 179/13-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 62/13-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1.Ότι, στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σμέρτου, λόγω της 

ανεξέλεγκτης ροής του μεγάλου όγκου νερού των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων, εκδηλώθηκε 

αποκόλληση του πρανούς κατάντη της οδού με άμεσο τον κίνδυνο ολίσθησης – κατάρρευσης της εθνικής οδού. 

Απαιτείται λοιπόν η αντιστήριξη της οδού κατάντη (κυρίως λιθορριπή, συρματοκιβώτια) ώστε να προστατευθεί 

και να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2.Την  με  αριθμ. : 1908/145/10-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην 

περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)» 

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

Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : « Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. 
Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αντιστήριξη της οδού κατάντη (κυρίως λιθορριπή, 
συρματοκιβώτια), ώστε να προστατευθεί και να κυκλοφορείται με ασφάλεια, δεδομένου ότι, στην Ε.Ο. 
Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σμέρτου, λόγω της ανεξέλεγκτης ροής 
του μεγάλου όγκου νερού, μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, εκδηλώθηκε αποκόλληση του 
πρανούς κατάντη της οδού, με άμεσο τον κίνδυνο ολίσθησης – κατάρρευσης της εθνικής οδού. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/97/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 97ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου 
Θεσπρωτίας μετά από πλημμύρες (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 
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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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 377/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
86/17-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Ότι, εξαιτίας των ισχυρών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουλίου 

και πιο συγκεκριμένα στο Σκάνδαλο Θεσπρωτίας  ήταν χείμαρρος να υπερχειλίσει και λόγω της ορμής και της 

μεγάλης ποσότητας του νερού να παρασύρει στο πέρασμα του επίχωμα πρόσβασης σε γέφυρα της περιοχής. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανατροπή του βάθρου – θεμελίου και η  κατάρρευση της ίδιας της γέφυρας. 

Απαιτείται άμεσα λοιπόν η αποκατάσταση στη βατότητα με την κατασκευή νέου τεχνικού γέφυρας 

μεγαλύτερης διατομής, ώστε να καλύπτει ανάλογες ποσότητες νερού σε περίπτωση εκδήλωσης παρόμοιων 

φαινομένων και να εξασφαλίσει άμεσα την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στις παραγωγικές τους 

μονάδες, αφού αποτελούσε τη μοναδική οδό προς αυτές και που με την κατάρρευση της υπάρχουσας 

αναγκάζονται να διανύουν πολλαπλάσια χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση προκειμένου να τις προσεγγίσουν.  

2. Σημειώνεται ότι με την αρίθμ. πρωτ. : 209585/9542/28-12-2021 απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας περιοχές του Δήμου Σουλίου.  

3. Την  με  αριθμ. : 5006/365/14-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας 

μετά από πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών) » 

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

οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας μετά από πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας μετά από 
πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Σουλίου και πιο συγκεκριμένα στο Σκάνδαλο Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι, οι ισχυρές 
και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ως άνω περιοχή, είχαν ως 
αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρου, που λόγω της ορμής και της μεγάλης ποσότητας του 
νερού παρέσυρε στο πέρασμά του επίχωμα πρόσβασης σε γέφυρα της περιοχής και 
προκλήθηκε  ανατροπή του βάθρου – θεμελίου και  κατάρρευση της ίδιας της γέφυρας. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα απαιτείται κατασκευή νέου τεχνικού γέφυρας, 
μεγαλύτερης διατομής, ώστε να καλύπτει ανάλογες ποσότητες νερού σε περίπτωση εκδήλωσης 
παρόμοιων φαινομένων και να εξασφαλίσει άμεσα την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής 
στις παραγωγικές τους μονάδες, αφού αποτελούσε τη μοναδική οδό προς αυτές και με την 
κατάρρευση της υπάρχουσας, αναγκάζονται να διανύουν πολλαπλάσια χιλιόμετρα σε 
καθημερινή βάση προκειμένου να τις προσεγγίσουν, ενώ επιπλέον, οι περιοχές του Δήμου 
Σουλίου, με απόφαση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, έχουν κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/98/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 98ο 

Έγκριση του από 10-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021, 11/31/12-08-2021 και 14/37/29-
09-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθ. 25/1462/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 
με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ. Επίσης ορίστηκαν οι 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.014.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. 
Πρέβεζας (για ποσό 351.377,52 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 46614/1699/07-04-2021 & Α/Α 
1037 (ΑΔΑ:Ρ9ΒΤ7Λ9-ΩΑΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.621 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 109.622,48 €), βάσει της αρ. πρωτ. 15748/27-
07-2021 & Α/Α 411 (ΑΔΑ:ΩΙΠ2ΩΞΧ-ΧΤ0) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 32/1884/18-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, 
συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
5663/17-11-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η σύναψη της 
οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1462/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 19444/23-09-2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.014.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Π.Ε. 
Πρέβεζας (για ποσό 351.377,52 €) βάσει της αριθ. πρωτ. 46614/1699/07-04-2021 & Α/Α 
1037 (ΑΔΑ:Ρ9ΒΤ7Λ9-ΩΑΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και τις πιστώσεις του ΚΑ 00.6737.621 του προϋπολογισμού οικ. 
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έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας (για ποσό 109.622,48 €), βάσει της αρ. πρωτ. 15748/27-
07-2021 & Α/Α 411 (ΑΔΑ:ΩΙΠ2ΩΞΧ-ΧΤ0) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 

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

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 49/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
42/12-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 10-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 20-12-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα και ενενήντα 
οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (50,98 %) και προσφερόμενο ποσό 182.246,92 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 10-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 184922, που διενεργήθηκε την 20-12-2021 για 
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών 
τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.014.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται 
προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», 
ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα και ενενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (50,98 
%) και προσφερόμενο ποσό 182.246,92 € (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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1o) 
 

Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 προϋπολογισμού 371.774,19 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας  στις 20-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 πμ οι: 

1. Πέτρος Βρέλλης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Μέλος 

3.Ουρανία Κονταράτου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ.32/1884/18-11-2021  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων 

που υποβλήθηκαν έως την 14-12-2021 για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την 

με αρ. 186627/5759/17-11-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009589589). 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος 184922. 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, ως εξής (σύμφωνα με 

το χρόνο υποβολής): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Οικονομικός φορέας 

1 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2 Κ/ΞΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 

 

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

κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση 

οι προσφέροντες. 

 

Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής την 20-12-2021 η ψηφιακή πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ παρουσίαζε συνεχώς καθυστερήσεις και σφάλματα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο 

της επιτροπής (σχετικό και το με αρ. Δ11/367253/20-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών 
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Δημοσίων Συμβάσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ που αναρτήθηκε στον ιστότοπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/). Η συνεδρίαση διακόπηκε κατά τη λήξη του ωραρίου την 20-12-

2021 και συνεχίστηκε την 21-12-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης και 

διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλει εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. 

Έπειτα, διαβιβάστηκε ο κατάλογος προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, στους προσφέροντες, 

προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού», ο ως άνω κατάλογος. 

Στη συνέχεια έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των 

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

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

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

του Ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 50,98 % 

2 ΚΞΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,30 % 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42,02 % 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 22,00 % 

 

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

τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι την 

ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 

1)  υποβλήθηκαν τρεις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ (για τις 

οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με 

το άρθρο 3.5.η της διακήρυξης), οι οποίες ελέγχθηκαν αυθημερόν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας 

του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr) και 

2)  υποβλήθηκε μία εγγυητική επιστολή της «Τράπεζας Ηπείρου», που προσκομίσθηκε την 15-12-2021 

στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Η «Τράπεζα Ηπείρου» από την 

οποία ζητήθηκε η γνησιότητα της εγγυητική επιστολής, βεβαίωσε αυθημερόν την εγκυρότητά της. 

 

 Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά του φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α.Ε.» τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών 

που υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε, σε εφαρμογή του άρθρου 

4.1.η της Διακήρυξης του έργου του θέματος, να καλέσει με το με αρ. 205925/6200/21-12-2021 

έγγραφο τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» για να υποβάλει εντός είκοσι (20) ημερών 

εξηγήσεις για το ύψος της προσφοράς του.  Η συνεδρίαση διακόπηκε. 

 

Ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» απάντησε με το από 9-1-2022 έγγραφό του, 

που εστάλη μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 9-1-2022, εντός της τασσόμενης 

προθεσμίας. Η επιτροπή συνεδρίασε την 10-1-2022 και αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εξηγήσεις είναι 

επαρκείς. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά μειοδοσίας»: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 50,98 % 

2 ΚΞΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,30 % 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42,02 % 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 22,00 % 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.η της διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στον 

οικονομικό φορέα κ. ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα και 

ενενήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (50,98 %) και προσφερόμενο ποσό 182.246,92 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

Πρέβεζα, 10-1-2022 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

Πέτρος Βρέλλης  
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Νικόλαος Κατσάνος 
 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ  

Ουρανία Κονταράτου 
Πολιτικών Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/99/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 99ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-05-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 50/12-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 48/12-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη επενδυτικών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και 

αποκατάστασης του οδικού δικτύου και την με αρ. 6302/342/19-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧ7Λ9-ΜΗΕ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης . Ο προϋπολογισμός είναι 130.000,00 € με ΦΠΑ. Η μελέτη του έργου και τα τεύχη 

δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με την σχετική απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των σχετικών εγκρίσεων. Το έργο 

δημοπρατήθηκε στις 22-03-2021 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Γεώργιος Οικονόμου με 

έκπτωση 49,27% στις τιμές του τιμολογίου. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με 

αρ.11/576/09-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η κατακύρωση 

αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 17/938/11-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΓ7Λ9-921) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου 

και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 65.942,77€ (με ΦΠΑ), δηλ. 

53.179,65€ (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 6-8-2021 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.  

Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 6-02-2022. Ο ανάδοχος του έργου 

υπέβαλε την από 10-01-2022 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά 

τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω της 

πανδημίας του covid , της καθυστέρησης προμήθειας των υλικών και της μεσολάβησης  χειμερινής περιόδου.  

Για  τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 6-05-2022 χωρίς 

δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία 

εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 6-05-2022 . Επειδή από 

τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 6-05-2022 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα 
σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. 
Οικονόμου, μέχρι την 06-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/100/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 100ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», αναδόχου κ. 
Στεφάνου Φώτιου του Παναγιώτη, μέχρι την 18-05-2022. 

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. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 66/19-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 120/19-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 

τα εξής: «… Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε 

συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 37.120,00 €. (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18-08-2021 

και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.  Με βάσει το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται 

η 18-02-2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 12-01-2022 αίτηση παράτασης της προθεσμίας 

αποπεράτωσης των εργασιών του έργου.   Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού και των έντονων βροχοπτώσεων. Για  

τους λόγους αυτούς  ζητά την παράτασή της μέχρι 18-05-2022 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης 

αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει 

, ότι  οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς, δικαιολογημένοι και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών 

και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι  18-05-2022 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», αναδόχου κ. Στεφάνου Φώτιου του 
Παναγιώτη, μέχρι την 18-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/101/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 101ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) 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. 

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. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 48/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 28/10-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: …. 

• Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782//2021 «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

• Το με αρ. πρωτ. 1599 / 65 έγγραφο βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης, συνολικού ποσού 19.000,00 €  με ΦΠΑ 

για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου 

ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου 

ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π. Ε. Πρέβεζας». 

• Το γεγονός ότι η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας διαπιστώνει την κατεπείγουσα ανάγκη, για την υποστήριξή της 

στο στάδιο αυτό από την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης 

σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων 

(Ιόνια διαδρομή) Π. Ε. Πρέβεζας. 

Εισήγηση 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ποσού 19.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού της Π. Ε. 

Πρέβεζας οικονομικού έτους 2022 με Ε.Φ.: 072, Κ.Α.Ε.:0899.01 (Λοιπές Ειδικές Αμοιβές), για την υπηρεσία 

με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης σε χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π. 

Ε. Πρέβεζας» .…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας 
Γεώργιος, επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 19.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2022 με Ε.Φ.: 072 και 
Κ.Α.Ε.:0899.01 (Λοιπές Ειδικές Αμοιβές), για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ταμείου 
ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π. Ε. Πρέβεζας». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/104/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 104ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την 
ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην 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 
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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. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 67/11-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 100/17-01-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

15. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/05-01-2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 σε υπηρεσίες και Εποπτευόμενα 

Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

16. Την υπ’ αριθ. 1328/39509/05-02-2020 (ΑΔΑ:6Ν9Η4653ΠΓ-561) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων περί κατανομής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος  

με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη αναγκών των  Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του Εμβολιασμού  κατά της 

Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών. 

17. Την υπ’ αριθ. 3/04-03-2020 (ΑΔΑ:69ΠΓ7Λ9-ΚΗΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου 

με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος ‘Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας 

των Βοοειδών’ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

18. Την αριθ. 103531/3709/31-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία 

προσλήφθηκε ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων,  για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην 

εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 01-

09-2020 και για τη διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελουμένου προγράμματος έως 20-04-2021. 

19. Την αριθ. 50477/1878/20-04-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία 

παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών, που απασχολούνταν στην εφαρμογή του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους 

Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, από 21-

04-2021  έως και 31-12-2021 κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.  

20. Την υπ’ αριθ. 508/334378/26-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για 

την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης 

του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο 

πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022» (ΦΕΚ 5483/τ. Β΄/26-11-2021).  

21. Το υπ’ αριθ. 2001/364737/16-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: 

Δημοσίευση ΚΥΑ για την έγκριση δαπανών  μισθοδοσίας εποχικού Προσωπικού – Άμεσες Ενέργειες.  

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2573/124/11-01-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής 

Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περί της ύπαρξης πίστωσης για την 

κάλυψη δαπάνης ανανέωσης της σύμβασης ενός (1)  ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2022.  

23. Την αναγκαιότητα ανανέωσης της σύμβασης εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, που απασχολείται για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εμβολιασμοί 

κατά της Οζώδους Δερματίτιδας» για το έτος 2022, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου της δράσης 

που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.  

24. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας ενός (1) 

ατόμου, που θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την 

κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστημα από 

την επομένη της λήξης της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 01-01-2022 έως την έως 31-12-2022. Η δαπάνη που θα 

προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ως ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των 
δαπανών μισθοδοσίας ενός (1) ατόμου, που θα ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών 
αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για 
χρονικό διάστημα από την επομένη της λήξης της προηγούμενης σύμβασής του, ήτοι 01-01-
2022 έως την έως 31-12-2022, ως εξής: 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Υπηρεσία 
Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 
Ε.Φ. ΚΑΕ 

Δαπάνη 

2022 

Δ/νση 

Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Π.Ε.  Πρέβεζας 

Π.Ε. Πρέβεζας 

/ Πρέβεζα 

ΠΕ 

Κτηνιάτρων 

Από 01-01-2022 

έως 31-12-2022 
1 

292/9459.01.

000.01 
18.446,92 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/105/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 105ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 19800/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 58/13-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Ότι, σα συνέπεια των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που ακολούθησαν σε 

όλη σχεδόν την ακτογραμμή του Ιονίου, ήταν οι οδοί πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου (κυρίως αυτές 

που γειτνιάζουν με τη θάλασσα), να υποστούν φθορές με ταυτόχρονη μεταφορά φερτών (κορμοί δέντρων, 

πέτρες, άμμος), ώστε αυτοί να είναι δύσκολα προσπελάσιμοι. Τα υφιστάμενα δε τεχνικά σε αυτές, μπαζώθηκαν 

με αδυναμία απορροής των όποιων υδάτων. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο καθαρισμός αυτών, ώστε να 

κυκλοφορούνται με ασφάλεια. 

2. Την  με  αριθμ. : 204758/15872/20-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Καθαρισμός προσβάσεων προς 

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

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

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες 
Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
για τον καθαρισμό των οδών πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου (κυρίως όσων γειτνιάζουν με τη 
θάλασσα) και την ασφαλή κυκλοφορία σε αυτές, εφόσον οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά 
φαινόμενα  σε όλη σχεδόν την ακτογραμμή του Ιονίου, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών, με 
ταυτόχρονη μεταφορά φερτών (κορμοί δέντρων, πέτρες, άμμος), καθώς επίσης και την αδυναμία 
απορροής των υδάτων, αφού τα υφιστάμενα τεχνικά μπαζώθηκαν στις ως άνω οδούς. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/106/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 106ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου μετά από 
ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 375/14-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89/17-01-2022 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη:…. 

1. Ότι, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο το τελευταίο διάστημα ( έντονες και 

παρατεταμένες καταιγίδες) είχαν σαν αποτέλεσμα σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. να εκδηλωθούν φθορές ( 

ρηγματώσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις) που χρήζουν άμεσες αντιμετώπισης ώστε οι διερχόμενοι να 

μετακινούνται με ασφάλεια.  

2. Την  με  αριθμ. : 4999/363/14-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία του Ε.Ο.Δ Περιφέρειας Ηπείρου 

μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)» 

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

σε σημεία του Ε.Ο.Δ Περιφέρειας Ηπείρου μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)» του 

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

της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία του 
Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αντιμετώπιση φθορών, 
ρηγματώσεων, καθιζήσεων και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. και την 
ασφαλή μετακίνηση των διερχόμενων, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο, το 
τελευταίο διάστημα.  

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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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. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/107/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 107ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου 
Αγίου Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου Σπυρίδωνα Μπίμπου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19953/10-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 144/21-01-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό), το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά 
Ζαγορίου», αναδόχου Σπυρίδωνα Μπίμπου, με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 
7/393/16-12-2021 (Θέμα 40ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Περιγραφή  του αντικειμένου της εργολαβίας : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι να αποκατασταθεί η πλήρη 

λειτουργία του Ναού σύμφωνα με τις αναστηλωτικές αρχές που διέπουν τα μνημεία. Πιο συγκεκριμένα οι 

εργασίες που θα γίνουν είναι η αντικατάσταση της στέγης του Ναού και η αποκατάσταση της αστοχίας του 

τοίχου στην δυτική πλευρά του Ναού, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σύμβαση 

του έργου. 

2. Χρηματοδότηση: Την αριθμ. 69040/2235/13-05-2010 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 

«Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για το έργο: 

«Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου». 

3. Η Μελέτη : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 40.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 

174658/17128/06-11-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου για την επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση την πιο πάνω 

μελέτη την 21/05/2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ 

ΜΠΙΜΠΟΣ» που πρόσφερε έκπτωση 41,00% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, ήτοι 

19.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 18/1076/17-07-

2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη 

Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ», με ΑΦΜ: 063343153 

υπογράφτηκε την 13-08-2020 για ποσό 19.032,25 € χωρίς ΦΠΑ. 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε (08) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 23-04-2021. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 

30/7/2021 σύμφωνα με την 10/506/31-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης δόθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 31/12/2021 σύμφωνα με την υπ΄αρ.28/1595/07-10-2021 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Π. Η.  

7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 95,00% των εργασιών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ :  

1. 3ος Α.Π.Ε.  και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ(με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,89%) :  

➢ Ο  3ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις 

που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να 

επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές 

εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ’ την αρχική σύμβαση χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από 

την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη 

συνολική της φύση. 

➢ Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών 

που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις 

που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να 

επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές 

εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ’ την αρχική σύμβαση χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από 

την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη 

συνολική της φύση. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος για τον οποίο συντάσσεται ο παρόν ΑΠΕ είναι για να 
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αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στατικότητας του Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου τα οποία εντοπίσθηκαν 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται τα προβλήματα είναι η θέση 

του Ιερού Ναού, καθώς η Δυτική πλευρά που είναι κτισμένος παρατηρείται υποχώρηση του εδάφους με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται και προβλήματα στα τοιχία αυτής της πλευράς. Σκοπός μας είναι η 

κατασκευή – συνέχιση του περιμετρικού δοκαριού που θα ‘’αγκαλιάσει’’ το Ναό και η κατασκευή 

αντιριδων (2). 

➢ Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 27.112,91 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 3ος Α.Π.Ε. και το 2Ο ΠΚΤΜΝΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,89%) 

πληρεί αθροιστικά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 

2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του 

παραπάνω νόμου θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας» και δύναται να τροποποιείται άνευ νέας 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης..  

Ο   3ος Α.Π.Ε. και το 2Ο ΠΚΤΜΝΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά  14,89%) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από 

την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από την 

επιβλέπουσα του έργου, κα. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτονα  Μηχανικό. 

➢ Η υπ΄αρ. 7/393/16-12-2021 (θέμα 40) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση του  3ου Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά  

14,89%), για ποσό 27.112,91 € με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  27.112,91 € με 

το Φ.Π.Α. (21.865,25€ χωρίς ΦΠΑ και 5.247,66€ ΦΠΑ), και βρίσκεται σε υπέρβαση με τον 2ο εγκεκριμένο 

ΑΠΕ.  Η υπέρβαση, ανέρχεται σε 3.512,92 € ή ποσοστό υπέρβασης 14,89% .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό), το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», 
αναδόχου Σπυρίδωνα Μπίμπου, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 3.512,92 
με ΦΠΑ (με αύξηση κατά 14,89%), ήτοι συνολικής δαπάνης € 27.112,91 με ΦΠΑ (21.865,25 € χωρίς ΦΠΑ 
και 5.247,66 € ΦΠΑ), σύμφωνα και με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 7/393/16-12-2021 (Θέμα 40)  Πράξη του.  

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 3.512,92 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και 
τίτλο «Συντήρηση- αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για την 
κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3ου Α.Π.Ε. 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/109/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 
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. 8099/139/21-01-2022 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, μέλος 
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 109ο 

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών  
ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 17/50/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: 
«Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 631/20-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
145/21-01-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Σας  γνωρίζουμε  ότι,   με την  αριθμ. 17 / 29 -11-  2021   (ΑΔΑ :  ΨΣΘΡ7Λ9- ΖΔΛ) απόφαση  του  

Περιφερειακού  Συμβουλίου της  Περιφέρειας  Ηπείρου εγκρίθηκαν  είκοσι  ( 20  )  θέσεις πρακτικής  άσκησης  

σπουδαστών  ΙΕΚ   διαφόρων  ειδικοτήτων στην  ΠΕ  Ιωαννίνων   για  το σχολικό  έτος  2021 -2022 .    

Στην  υπηρεσία  μας   υποβλήθηκαν  αιτήσεις  των  παρακάτω  σπουδαστών  ΙΕΚ προκειμένου  να  

πραγματοποιήσουν  την  πρακτική  τους  άσκηση,  με  ημερομηνία  έναρξης   την   01 – 02 – 2022 .  

1. ΣΙΟΥΤΑΣ  Κων/νος  του Ευαγγέλου               Δημοσιογράφων  

2. ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ  Ιωάννης του Σπυρίδωνα      Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών 

3.ΣΙΩΖΟΥ Βασιλική του Κων/νου                 Διοικητικών  Γραμματέων (τρεις μήνες)  από 01- 2- 2022 

μέχρι 30-4-2022 ) 

4. ΤΣΙΛΙΚΗ Μαριάννα  του Σπυρίδωνα              Στέλεχος  Ασφάλειας Προσώπων &  Υποδομών 

5. ΓΑΛΑΝΗΣ  Χρήστος                                       Στέλεχος  Ασφάλειας Προσώπων &  Υποδομών 

6. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ευστράτιος του Νικολάου        Τέχνη  Φωτογραφίας  

7. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ  Δημήτρης του Γεωργίου        3D ANIMATION  Γραφίστας  

8. ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ Μάρθα – Ιωάννα                     Στέλεχος  Ασφάλειας Προσώπων &  Υποδομών 

                                                                                            

Η  Ασφαλιστική  κάλυψη  των  ανωτέρω  σπουδαστών  ΙΕΚ , η  οποία  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις   του  

οικονομικού  έτους   2022 θα  καλυφθεί  με την  α/α 95 απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης .  

Κατόπιν  των  ανωτέρω   παρακαλούμε   όπως  εγκρίνεται  την  πρακτική  άσκηση των  εν  λόγω  σπουδαστών  

ΙΕΚ  για  το  χρονικό  διάστημα  από   01 – 02 – 2022  μέχρι 30 – 07 – 2022 , με  τους  όρους  και  τις  

προϋποθέσεις  που  ορίζονται   στην  αριθμ.  Κ5/97486/05 – 8 – 2021  ΚΥΑ   την αριθμ.  51 /2021  Εγκύκλιο  

του  e- ΕΦΚΑ  καθώς   και  την  αριθμ. 17 / 29 – 11-  2021  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  

Περιφέρειας  Ηπείρου …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων, των κάτωθι σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, διαφόρων ειδικοτήτων, για 
το χρονικό διάστημα από 01-02-2022 μέχρι 30-07-2022, με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  
που  ορίζονται στην  αριθμ.  Κ5/97486/05-08-2021  ΚΥΑ   την αριθμ.  51/2021  Εγκύκλιο  του  
e- ΕΦΚΑ  καθώς   και  την  αριθμ. 17/50/29-11-2021 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου, ως εξής: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΣΙΟΥΤΑΣ  Κων/νος  του Ευαγγέλου Δημοσιογράφων 

2. ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ  Ιωάννης του Σπυρίδωνα Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών 

3. ΣΙΩΖΟΥ Βασιλική του Κων/νου 
Διοικητικών  Γραμματέων {(τρεις μήνες)  από 01-02-2022 

μέχρι 30-04-2022} 

4. ΤΣΙΛΙΚΗ Μαριάννα  του Σπυρίδωνα Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών 

5. ΓΑΛΑΝΗΣ  Χρήστος Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών 

6. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ευστράτιος του Νικολάου Τέχνη  Φωτογραφίας 

7. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ  Δημήτριος του Γεωργίου 

3D ANIMATION  Γραφίστας 

Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης & προώθησης προϊόντων 

(συναφής ειδικότητα)  

8. ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ Μάρθα – Ιωάννα Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών 

 

Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω σπουδαστών ΙΕΚ, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0291, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, 
βάσει της με α/α 95 και αρ. πρωτ. 1380/100/05-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 90 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. 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 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/111/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση ρεμάτων και προσβάσεων 
κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια των Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 823/24-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 161/24-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: ….  

7. Την υπ’ αριθ. 8708/675 από  24-01-2022 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Άμεση 

αντιμετώπιση  πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση ρεμάτων και προσβάσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα 

όρια των Κατσανοχωρίων (παροχή  υπηρεσιών)».  

8. Την από 24-01-2022 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 αποκατάστασης που θα 

πραγματοποιηθούν με χωματουργικά μηχανήματα στην ευρύτερη περιοχή των Κατσανοχωρίων που σκοπό έχουν την 

βελτίωση των προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες καθώς και την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου μετά από 

τα προβλήματα των τελευταίων ημερών. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης και απομάκρυνσης καταπτώσεων, 

διαμόρφωση οδοστρώματος τω πρανών, καθώς και βελτίωση χωμάτινων οδών για την ασφαλή προσπέλαση των 

παραγωγικών στις μονάδες τους.  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση 

αντιμετώπιση  πλημμυρικών φαινομένων, αποκατάσταση ρεμάτων και προσβάσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα 

όρια των Κατσανοχωρίων (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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση  πλημμυρικών φαινομένων, 
αποκατάσταση ρεμάτων και προσβάσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια των Κατσανοχωρίων 
(παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 24-01-2022 σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, επειδή αφορά σε εργασίες 
αποκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν με χωματουργικά μηχανήματα στην ευρύτερη περιοχή των 
Κατσανοχωρίων, με σκοπό την βελτίωση των προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες και την ασφάλεια 
του οδικού δικτύου μετά από τα προβλήματα των τελευταίων ημερών και ειδικότερα, θα 
πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης και απομάκρυνσης καταπτώσεων, διαμόρφωση οδοστρώματος των 
πρανών, καθώς και βελτίωση χωμάτινων οδών για την ασφαλή προσπέλαση των παραγωγικών στις 
μονάδες τους. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 1/112/24-01-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 8099/139/21-01-2022 
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, μέλος 
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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του Λούρου ποταμού στα όρια της 
Παντάνασας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ



-249- 

 

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. 824/24-01-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 162/24-01-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: … 

7. Την υπ’ αριθ.   8709/676   από  24-01-2022 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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του Λούρου ποταμού στα όρια της Παντάνασσας 

(παροχή  υπηρεσιών)».  

8. Την από 24-01-2022 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 κατά μήκος του  Λούρου 

ποταμού στα ευρύτερα όρια του Δ.Δ. Παντάνασσας, που σκοπό έχουν να αποκατασταθεί η ροή του νερού και 

να προστατευτούν τα πρανή από τις όμορες ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις. Θα γίνουν εργασίες άρσης των 

φερτών υλικών, των προσχώσεων και της βλάστησης που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού, όπως 

επίσης και προστασία τμήματος της κοίτης με ογκόλιθους της περιοχής.  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση 

δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του Λούρου 

ποταμού στα όρια της Παντάνασσας (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 εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του 
Λούρου ποταμού στα όρια της Παντάνασσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 24-01-2022 σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, επειδή 
αφορά σε εργασίες κατά μήκος του  Λούρου ποταμού στα ευρύτερα όρια του Δ.Δ. Παντάνασσας, με 
σκοπό την αποκατάσταση της ροής του νερού και της προστασίας των πρανών από τις όμορες ιδιοκτησίες 
και εγκαταστάσεις και ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες άρσης των φερτών υλικών, των προσχώσεων και 
της βλάστησης που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού, όπως επίσης και προστασία τμήματος 
της κοίτης με ογκόλιθους της περιοχής. 

➢ 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) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ
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