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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου 
του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1. της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η 
οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες 
ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), 
όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
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3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

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

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
113684/2060/26-08-2020 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. Έγκριση του από 24-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του τουριστικού 
μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού € 
68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Έγκριση του από 17-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη 
Ράχη” Ανηλίου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

3. Έγκριση του από 26-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία 
όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

4. Έγκριση του από 26-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς 
Αρίλλα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα Μπέλει περιοχής Καρυών επί 
της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων - Καβαλαρίου». 

7. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/25-08-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού 
άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
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8. Έγκριση του από 05-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με ΦΠΑ. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρανών οδικού δικτύου και βελτίωση βατότητας προς 
παραγωγικές μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό 
δίκτυο στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς». 

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού € 
110.000,00 με ΦΠΑ. 

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας», 
προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ. 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην Βοβούσα και αντιστήριξη πρανών 
για προστασία ιδιοκτησιών (παροχή υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς 
και στήριξη βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο 
Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ. 

16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου 
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 72.600,00 με ΦΠΑ. 

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης - 
Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και βελτίωση 
βατότητας προς καταφύγιο Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)». 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Κρυόβρυση της Τ.Κ. Ποταμιάς για 
γεωργοκτηνοτροφική χρήση και την γενική κάλυψη αναγκών της περιοχής». 

20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς 
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α. 

21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού 
Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του 
μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αποστραγγιστικών τάφρων και παραποτάμιων στα 
όρια της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων πρώην Δήμου 
Παραποτάμου (προμήθεια υλικών)». 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Ι. 
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-01-2021. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της 
γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-2021. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-όρια 
νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-11-2020. 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020. 

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», 
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-10-2020. 

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και 
σύνδεση της με επαρχιακή οδό» αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με 
ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ALMO ΙΚΕ», μέχρι την 27-10-2020. 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς 
(παροχή υπηρεσιών)». 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Θεοδώριανα - Ρέμμα Μάρκς (παροχή υπηρεσιών)». 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», 
αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών επί της οδού προς 
Ελευθεροχώρι». 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και 
τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο. 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Γερμανών επιχειρηματιών του 
τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, κατά το 
προσεχές διάστημα. 

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
αθλητικό project “Man to Man”. 
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39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών : «Αγία Κυριακή - 
Πετούσι - Παρδαλίτσα» και «Μπαλντούμα – Γότιστα - Κράψη» μετά από θεομηνίες (παροχή 
υπηρεσιών)». 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιών Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο-Καταφύγιο Αστράκας 
και Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο περίπου 50 χιλιόμετρα (παροχή 
υπηρεσιών)». 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον τοπικό 
τύπο αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη ΔΑΟΚ Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων για το πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 

42. Έγκριση του Πρακτικού 10/07-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την κατηγορία  Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ 
για τις τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών 
Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες 
Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

43. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας υπέρ της αριθμ. 552/07-07-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών. 

44. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου της έφεσης καθώς και της Αίτησης Αναστολής μέχρι 
εκδικάσεώς της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αριθμ. 271/2020 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα 
(παροχή υπηρεσιών)». 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί της Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση 
τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ. 

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

49. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε 
ισχύ την 30-06-2020 έως την ολοκλήρωση  των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αργότερο 
την 30-06-2021 σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου  33 «Μεταφορά μαθητών κατά το 
σχολικό έτος 2020-2021» του Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΕΚ 147/Α/2020). 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών και μεγάλων επικίνδυνων δέντρων (λεύκες) από Τέροβο έως την 
είσοδο της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

52. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - 
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Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», 
προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

53. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 10,98%) του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», 
αναδόχου «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ από 
πυρκαγιά με διάθεση μηχανημάτων προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων». 

56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

57. Απόφαση επί αιτημάτων, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ 
μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαία 
συμβάντα. 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου 
Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου “Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με 
την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας”». 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων περιοχής Πλαταριάς (παροχή υπηρεσιών)». 

60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - 
βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. 

61. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, 
καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α.. 

62. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/125/17-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και 
χαντακιών από φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις 
που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας». 

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ I.T.P 
(International Tennis Federation) κατηγορίας 18 ετών αγόρια – κορίτσια». 

64. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξής του, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της, για τα έτη 2021 και 2022, συνολικού προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

65. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικ. έτους 2020. 

66. Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021. 

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της 
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Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση προς παλιό οικισμό (παροχή 
υπηρεσιών)». 

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διαμόρφωση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα 
όρια της Κόχλας (παροχή υπηρεσιών)». 

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστων υποδομών 
παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)». 

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές 
μονάδες στου Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’ (παροχή υπηρεσιών)». 

71. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 
3.055.000,00 με ΦΠΑ. 

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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για άρδευση περιοχής Μποϊάνου Μετσόβου». 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου στην Π.Ε. Πρέβεζας». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9571.01000.01, 071.9459.04000.01 και 071.9762.01000.01 του προϋπολογισμού της. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation 
Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής δύο φορές για τέλη άδειας - 
μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. 

6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – 
Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 143.400,00 € με Φ.Π.Α. 

7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ. 

8. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – 
Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., 
μέχρι την 30-09-2020. 

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
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βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – 
Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ. 

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 
360.000,00 με ΦΠΑ. 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού € 
231.500,00 με ΦΠΑ. 

13. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 112190/761/24-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Απόφαση έγκρισης άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 315/2020 
Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου (Δ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση «Φιλικό τουρνουά Μπάσκετ 2020», στις 3-5/9/2020. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 14-08-2020 
συνεδρίασης. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1370/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του από 24-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του τουριστικού 
μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού 
€ 68.200,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 18/1081/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Τοποθέτηση 
πλέγματος για την προστασία του τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας 
Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού 68.200,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 90703/8473/13-07-2020 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την εκτέλεση 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. 8161/13-07-2020 εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10323/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2035/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 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 «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με 
προσφορά σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα  λεπτά 
«48.399,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.)» και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 11-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97086/9125/04-08-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1081/17-07-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του τουριστικού μονοπατιού προς το 
μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού 68.200,00 € με Φ.Π.Α., 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», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων: α) ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», 
β) ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ και γ) ΤΕΚΑΤ 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. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.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 «ΑΛΕΞΗ Ρ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με προσφορά σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτά 48.399,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του 
τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», 
προϋπολογισμού 68.200,00 € με Φ.Π.Α., 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», στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε με προσφορά σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτά 48.399,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %) και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 48.399,99 € (χωρίς τον 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 της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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: «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του 
τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου » 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» προϋπολογισμού 68.200,00 
€ (με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

      Στα Ιωάννινα, στις  11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή 
ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

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

2. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η, , Τακτικό 
Μέλος  

3. Ζαννης Κων/νος,  Τοπογράφος Μηχανικός  ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.ΕΗ., Τακτικό 
Μέλος  

  που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα 

με το από 6-8-2020 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τ.Ε/ΠΗ  έχοντας υπ’ όψη:  

α) την αριθ.  18/1081/17-07-2020 (ΑΔΑ: 63097Λ9-8ΕΠ) 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, για την εκτέλεση του υποέργου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του 

τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου»  

προϋπολογισμού 68.200,00 € (με Φ.Π.Α.),σύμφωνα με την μελέτη του έργου που 

εγκρίθηκε  με την αρ. πρωτ. 90703/8473/13-7-2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π. Ηπείρου».  

β) την με  αρ. πρωτ. 97086/9125/4-8-2020 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, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, όπου και δεν παρουσιάστηκε κανείς 

ενδιαφερόμενος. Ακολούθως η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με την 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Γραμματεία της Υπηρεσίας από την οποία της παρεδόθησαν τρεις -3- φάκελοι 

προσφορών. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν  κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας την 10-8-2020 ήτοι πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής και συνεπώς 

είναι εμπρόθεσμες.  

         Ακολούθως όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή 

και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α Αρ. πρωτοκολλου Επωνυμία προσφέροντα 

1 106418/10103/10-8-2020 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 

2 106420/10104/10-8-2020 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  Α.Τ.Ε 

3 106422/10105/10-8-2020 ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε 

 

Σύμφωνα με την πρωτ. 97086/9125/4-8-2020 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος 

προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 

φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις 

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

για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης 

αναγραφής των 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 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 12% 

2 ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  Α.Τ.Ε 9% 

3 ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε 8% 

 

  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. 97086/9125/4-8-2020 πρόσκληση της Δ/νσης 

Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τωνάρθρων73 και 74 του 

Ν. 4412/2016.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε 

η ορθή συμπλήρωσή τους. 

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 αρ πρωτ 106418/10103/11-8-2020 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΗ, των 

επικαιροποιημένων και σε ισχύ δικαιολογητικών που απαιτούνται ως αποδεικτικά 
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 & 77 του Ν. 4412/2016.  

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 την  13-8-2020 - αριθ. πρωτ. 

108555/10323/13-8-2020-  αίτηση του,  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή 

συνεδρίαση στις 24 -8-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και αφού διαπίστωσε ότι τα 

δικαιολογητικά είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 97086/9125/4-8-2020  οικείας Πρόσκλησης , 

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 ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε 48.399,99 € 12,00% 

2ος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ  Α.Τ.Ε 50.049,99 € 9,00% 

3ος ΤΕΚΑΤ  Ο.Ε 50.599,99 € 8,00% 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του υποέργου, «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του 

τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου»  

προϋπολογισμού 68.200,00 € (με Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΗ Ρ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε» που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με προσφορά 

σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα  ευρώ και ενενήντα εννέα  λεπτά « 

48.399,99 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.)» και ποσοστό έκπτωσης (12,00 %).  

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

Επιτροπή ως κατωτέρω. 

 

Ιωάννινα,  24  Αυγούστου 2020 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ 

 

        ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΙΟΥ  

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ  
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1371/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 17-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη Ράχη” Ανηλίου», 
προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 18/1082/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση ανακατασκευή 
ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη Ράχη” Ανηλίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 91996/8661/15-07-2020 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την εκτέλεση 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. 8663/15-07-2020  εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10225/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2056/25-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 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 «ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ», με προσφορά  ενενήντα χιλιάδες 
ευρώ 90.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επτά τοις 
εκατό (7%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 17-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 06-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97090/9128/30-07-2020 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1082/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή 
ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη Ράχη” Ανηλίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», 

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) ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ β) 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και γ) ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 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 
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οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά 
μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα 
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ» 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 «ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ», με προσφορά ενενήντα χιλιάδες ευρώ 
90.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επτά τοις εκατό (7%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη 
Ράχη” Ανηλίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», 
στον οικονομικό φορέα «ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ», με προσφορά  ενενήντα χιλιάδες ευρώ 90.000,00 € 
(με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επτά τοις εκατό (7%) και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΡΑΦΤΗ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
90.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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 

ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή «Όμορφη Ράχη» Ανηλίου», 

προϋπολογισμού 120.000,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 Στα Ιωάννινα, στις  6 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:30  π.μ. (μισή 

ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης οι υπογράφοντες: 

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

2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος 

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

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

α) την αριθ. 18/1082/17-07-2020 (ΑΔΑ: 63097Λ9-8ΕΠ) 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 εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή «Όμορφη Ράχη» 

Ανηλίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, 

όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 91996/8661/15-07-2020 απόφαση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

β) την με  αρ. πρωτ. 97090/9128/30-07-2020 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, η 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, η πρόεδρος 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

την αρ. πρωτ. 91996/8661/15-07-2020 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 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 104273/9894/06-08-2020 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ 

2 104490/9899/06-08-2020 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3 104491/9900/06-08-2020 ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 91996/8661/15-07-2020 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 104273/9894/06-08-2020 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ 5 

2 104490/9899/06-08-2020 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 

3 104491/9900/06-08-2020 ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 2 

 

Ακολούθως, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 97090/9128/30-07-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. 

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η 

Επιτροπή κάλεσε τους προσφέροντες για υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών. Τα 

αποτελέσματα του δεύτερου γύρου διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που 

ακολουθεί:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ – β’ γύρος 

διαπραγμάτευσης 
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Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 104273/9894/06-08-2020 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ 7 

2 104490/9899/06-08-2020 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 

3 104491/9900/06-08-2020 ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 2 

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.  

97090/9128/30-07-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την 

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

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

4412/16. 

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

τον κατωτέρω Πίνακα 3 με τις παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Αρ. πρωτ.  Επωνυμία προσφέροντα 
Έκπτωση 

(%) 

1 104273/9894/06-08-2020 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ 7 

2 104490/9899/06-08-2020 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 

3 104491/9900/06-08-2020 ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ 2 

 

Ακολούθως η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 107715/10210/12-08-2020 έγγραφό της, τον 

προσωρινό μειοδότη ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ 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 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε 

σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 108082/10225/13-08-2020) από τον προσωρινό μειοδότη 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ. 

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. 97090/9128/30-07-2020 

Πρόσκλησης  
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου, «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή 

«Όμορφη Ράχη» Ανηλίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), 

στον οικονομικό φορέα ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ, με προσφορά  ενενήντα χιλιάδες ευρώ 

90.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς τον Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επτά τοις 

εκατό (7%).  

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

κατωτέρω. 

Ιωάννινα,  17 Αυγούστου 2020 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος 

 

Τα μέλη 

 

 

 

 

Μαρία Τσέτσου 

Νικόλαος Κολιός 

 

 

Λαμπρινή Βάββα 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1372/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 
αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 
175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 26-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της 
ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού € 115.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 19/1156/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών 
Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού 115.000,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 97294/9164/23-07-2020 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 ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 
(π.κ 2013ΕΠ03000016)», για την εκτέλεση 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. 9295/27-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10732/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2063/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 86.250,01 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 26-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 25-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 104078/9864/14-08-2020 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/1156/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων 
περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού 115.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και 
τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 
(π.κ 2013ΕΠ03000016)», 

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 
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μειοδοσίας, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα 
πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την 
ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 
7,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 86.250,01 €. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία 
όδευσης της ιχθυοπανίδας», προϋπολογισμού 115.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», στον 
οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό 
ποσό 86.250,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 86.250,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ 2013ΕΠ03000016)». 

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

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική 19/1156/29-07-2020 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την ανάθεση του έργου, με διαπραγμάτευση, και όχι με την αναγκαιότητα 
υλοποίησής του. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ 

εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω 

των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 

«Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας», 

προϋπολογισμού 115.000,00€ (ήτοι 92.741,93€ για εργασίες με αναθεώρηση και 22.258,06€ για 

ΦΠΑ 24%).  

 

Στα Ιωάννινα, την 25-08-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΗ ως πρόεδρος 

2. Αργύρης Νάκος,  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΗ ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ /ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με: 

-Την υπ. αριθ. 96823/3068/23-7-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης 

πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση 

– καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2017 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)», 

-Την υπ. αριθ. 19/1156/29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΦ7Λ9-ΔΘΚ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή 

του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής πηγών Αώου και 

δημιουργία όδευσης της ιχθυοπανίδας», 

- Το από 21-8-2020 Πρακτικό Κλήρωσης Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ,  

- Την υπ. αριθ. 104078/9864/14-8-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 

αρθ. 32 παρ 2γ του Ν4412/2016, 

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής, δεν παραδόθηκε κανένας φάκελος. Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 

ώρας, ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

ηπείρου και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 3 (τρεις) προσφορές, οι οποίες και 

παρελήφθησαν.  

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε  Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά 

σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και 

μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους  στο 

πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε  σε ανοικτή συνεδρίαση η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

(%) 

1 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 90.887,09 € 2,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  89.959,66 € 3,00% 

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 88.104,85 € 5,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού 

έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις  αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων 

αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  κατωτέρω 

πίνακα (2)  κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 88.104,85 € 5,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 89.959,66 € 3,00% 

3 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 1 90.887,09 € 2,00% 

 

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

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

τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού  ζήτησε  από τους προσφέροντες στα πλαίσια εφαρμογής των 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, να βελτιώσουν 

την προσφερόμενη έκπτωση τους. Οι τρεις (3) προσφέροντες υπέβαλαν βελτιωμένες οικονομικές 

προσφορές, όπως φαίνεται και στη σχετική 2η συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς με τα 

ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2Β) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 86.250,01 € 7,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 89.032,25 € 4,00% 

3 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 1 89.959,67 € 3,00% 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω 

πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 3 86.250,01 € 7,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 89.032,25 € 4,00% 

3 ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ 1 89.959,67 € 3,00% 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού την 26-08-2020 και σε συνέχεια του υπ΄ 

αριθ. 113708/10732/26-8-2020 εγγράφου υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού 

προσκομίστηκαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον 

μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση (αριθ. πρωτ. 113069/10701/25-8-2020) η Επιτροπή έλεγξε τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και επικαιροποιημένα, ενώ 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει μειοδότη τον οικονομικό φορέα  «ΑΘΑΝΑΣΙΟ Π. 

ΜΗΛΙΩΝΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 86.250,01 € και 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

11.531,07 

50.456,52 

1.545,55 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 63.542,14 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 11.437,59 

Σύνολο: 74.979,73 

Απρόβλεπτα 15%: 11.246,96 

Σύνολο: 86.226,69 

Αναθεώρηση: 23,32 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 86.250,01 

Η Επιτροπή κλείνει το Πρακτικό. 

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

ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα    26-08-2020 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Τσιούμπος 

Τα μέλη 

Αργύρης Νάκος 

 

 Αθανάσιος Νάκας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1373/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 26-08-2020 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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς 
Αρίλλα», προϋπολογισμού € 74.400,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 18/1120/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα», προϋπολογισμού 74.400,00 
€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 90716/8477/13-07-2020 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 ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018-2020», για την εκτέλεση 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. 8452/13-07-2020 εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10356/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2065/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 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 ποσό 
προσφοράς 51.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 14,00 %. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 26-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 11-08-2020 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97168/9147/06-08-
2020 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/1120/17-07-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα», 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ β) ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. και γ) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 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 «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 ποσό προσφοράς 51.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 
14,00 %. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό 
προς Αρίλλα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», στον 
οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με ποσό προσφοράς 51.600,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 14,00 % 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 51.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α  και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-
2020». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.. 
 

Στα Ιωάννινα, την 11-08-2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος 
2. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος  
3. Γόγολου Ασπασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
 
που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας 
και σύμφωνα με: 

- Την υπ. αριθμ. 90677/2861/13-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθμ. 18/1120/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ, 
έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα». 

- Την υπ. αριθμ. 97168/9147/06-08-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 

- Το από 10-08-2020 Πρακτικό κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού.  

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να 
διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής, προσήλθαν τρεις (3) διαγωνιζόμενοι. Μετά το πέρας που 
τάχθηκε από την πρόσκληση του διαγωνισμού ως χρόνος λήξεως επίδοσης 
προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.  

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 
καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και 
μονογραφήθηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.  
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε 
ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό 
(Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 
συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  και των υπογραφών, της 
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 2  κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

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

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

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή 
συμπλήρωσή τους. 

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον  
κατωτέρω Πίνακα 3  που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση  

(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 51.600,00€ 14,00% 

2 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 57.600,00€ 4,00% 

3 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 57.000,00€ 5,00% 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 51.600,00€ 14,00% 

2ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 57.000,00€ 5,00% 

3ος ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 57.600,00€ 4,00% 
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Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

Ποσό 
προσφοράς 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Έκπτωση 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 51.600,00€ 14,00% 

2ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 57.000,00€ 5,00% 

3ος ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 57.600,00€ 4,00% 

 
Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 106601/10114/11-08-2020  έγγραφό της, τον 
προσωρινό μειοδότη «ΓΕΩΡΓΙΟ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ» να υποβάλλει εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, 
επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Στις 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε 
σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΓΕΩΡΓΙΟ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ» με το 
αριθ. πρωτ. 109052/10356/17-08-2020 έγγραφό του. 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, 
διαπίστωσε ότι:  
 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό 
προς Αρίλλα, προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα 
«ΓΕΩΡΓΙΟ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με ποσό 
προσφοράς 51.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 14,00 %.  
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

Ιωάννινα  26-08-2020 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΑΚΟΣ 

 

 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1374/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 10437/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2015/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1.  Ότι στο ρέμα Μπούση απαιτείται άμεσα καθαρισμός από φερτά υλικά (πέτρες, κλαδιά, κορμοί δέντρων) 

που συσσωρεύτηκαν στην κοίτη του καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά κυρίως κατά τις τελευταίες 

έντονες βροχοπτώσεις, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα με πρόκληση ζημιών στις όμορες 

ιδιοκτησίες ( οικίες, επιχειρήσεις, κτήματα) και όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμη είναι σχετικά ευνοϊκές.       

 2. Την  με  αριθμ. : 109957/3575/18-08-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 »  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000002 με υποέργο : « Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση ( παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός ρέματος 

Μπούση (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο ρέμα Μπούση απαιτείται άμεσα 
καθαρισμός από φερτά υλικά (πέτρες, κλαδιά, κορμοί δέντρων) που συσσωρεύτηκαν στην κοίτη του καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά κυρίως κατά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, ώστε να 
αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα με πρόκληση ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες (οικίες, επιχειρήσεις, 
κτήματα) και όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμη είναι σχετικά ευνοϊκές. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-37- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1375/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα Μπέλλεϋ περιοχής Καρυών επί της 
επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων - Καβαλαρίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 10517/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2016/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1. Το με αρίθμ. πρωτ. : 745/52 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου που αιτούνταν τη συντήρηση της μεταλλικής 

γέφυρας στη θέση Καρυές, επί της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων – Καβαλαρίου, οποιαδήποτε αστοχία της 

οποίας θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό τριών οικισμών από το οδικό δίκτυο.   

2. Κατόπιν αυτοψίας τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι όντως η παραπάνω γέφυρα 

στη θέση Καρυές χρήζει άμεσης επέμβασης με την αντικατάσταση υπαρχόντων μεταλλικών στοιχείων που 

έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) 

αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται  κατά κύριο λόγο οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, η 

διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και κίνδυνο. 

3.  Την  με  αριθμ. : 110633/3597/19-08-2020 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 : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα Μπέλλεϋ περιοχής Καρυών 

επί της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων - Καβαλαρίου ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων 

για τη γέφυρα Μπέλλεϋ περιοχής Καρυών επί της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων - Καβαλαρίου » 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 «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα 
Μπέλλεϋ περιοχής Καρυών επί της επαρχιακής οδού Μηλιωτάδων - Καβαλαρίου», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατόπιν αυτοψίας τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε 
ότι η παραπάνω γέφυρα στη θέση Καρυές χρήζει άμεσης επέμβασης με την αντικατάσταση υπαρχόντων 
μεταλλικών στοιχείων που έχουν παραμορφωθεί, λόγω των βαρέων και συνεχών φορτίων (μεταφορά 
ζωικού βασιλείου και ζωοτροφών) αφού μέσω αυτής εξυπηρετούνται  κατά κύριο λόγο οι κτηνοτρόφοι 
αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, η διέλευση των οποίων γίνεται πλέον με δυσκολία αλλά και κίνδυνο. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1376/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού 2ο/25-08-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου 
PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ 
Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 15/922/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε με 
μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση 
αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», και βάσει της από 
11-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, η 
υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/56/04-06-2020 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και καταρτίστηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 3936/18-06-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και η 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», για την εκτέλεση του 
ανωτέρω υποέργου και συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής 
Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 19/1151/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1ο/17-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την 
αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
74.400,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», σύμφωνα με το οποίο: Α) 
Απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και Β) Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η 
εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα 
απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης και η οικονομική της προσφορά, ποσού 56.399,60 € χωρίς 
Φ.Π.Α. κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10711/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2066/26-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
για την κατακύρωση της σύμβασης  στον προσωρινό ανάδοχο, εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», του 
έργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση 
αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/25-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
για την «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού 
άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – 
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αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000014)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε εμπρόθεσμα, ο προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού, εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» που αναδείχθηκε βάσει του 1ου/17-07-2020 Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1151/29-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, στον προσωρινό ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με 
ποσό προσφοράς 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια σωλήνων 
πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας 
ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» 

στην εταιρεία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα 
απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης και η οικονομική της προσφορά, ποσού 56.399,60 € χωρίς 
Φ.Π.Α. κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα, βάσει του από 1ου/17-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1151/29-07-2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με 
τη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω, 2ο/25-08-2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης της προμήθειας σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN 500 - ND=12,5 
Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας, στην εταιρεία 
«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α, και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)». 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» του υποέργου: «Προμήθεια σωλήνων 

πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm για την αντικατάσταση αγωγού 

άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 

74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 

αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 

2013ΕΠ 03000014) 

Οι υπογράφοντες: 

 

α. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος 

β. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος και 

γ. Ιωάννης Αντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως Μέλος 

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

με την αριθμ. 15/922/19-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου για ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής διαγωνισμού, 

έχοντας υπόψη:  

1. Την αριθμ. 19/1151/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-07-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 14-07-2020 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

2. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 106727/7103/11-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 

– Τμήμα Προμηθειών με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης προς έλεγχο. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 108294/7188/13-08-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου 

με το οποίο υπέβαλε τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο.  

συνήλθαμε στις 25-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση 

προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» για την κατακύρωση της σύμβασης.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, 

μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, 

διαπιστώνει ότι: 

 τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα 

και 

 τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 

του υποέργου: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE / DN500 – ND=12,5Atm 

για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης 

Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – 

αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014) στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.399,60 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

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

Επιτροπή ως κατωτέρω.   

 
 

Ιωάννινα 25 Αυγούστου 2020  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
  
 

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

   
 
 
   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1377/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του από 05-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 
100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 100.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 071 ΚΑΕ 9771 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης». 

8. Την με α/α 645 και αρ. πρωτ. 19185/1439/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΝΤ7Λ9-ΗΜΥ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 100.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
635 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

9. Την αριθμ. 12/652/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5214/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53227/5183/11-05-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.041 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, βάσει της 
αριθμ. 4/244/07-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με α/α 645 και αρ. 
πρωτ. 19185/1439/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΝΤ7Λ9-ΗΜΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 635 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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10. Την αριθμ. 17/1046/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 06-07-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
το ΜΗΜΕΔ. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10401/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2001/18-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 30-07-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,38% και συνολικό ποσό 
προ Φ.Π.Α 31.142,12 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 
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. 90852 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9771.01.041 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2020, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
61,38% και συνολικό ποσό 31.142,12 € προ Φ.Π.Α. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε 
συνδυασμό από την εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, 
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ) για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής  του 

έργου: 

 

"Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης" 

Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 82718/7750/30-06-2020 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον  90852 αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ :   20PROC006971293 2020-07-03 

 
Σήμερα, στις 30-07-2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Περικλής Βούρδας, ΠΕ Ηλεκτρολόγος  μηχανικός στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων ως πρόεδρος. 

2. Νασούλη Ανδρομάχη, ΤΕ Τοπογράφος μηχανικός στο Δήμο Ζίτσας, ως μέλος. 

3. Καλογιάννη Αικατερίνη, ΤΕ Πολιτικός μηχανικός στο Δήμο Ζίτσας, ως μέλος. 

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

με την αριθ. 17/1046/08-07-2020 (ΑΔΑ ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6605-eba-2020-07-06  αποτελέσματος κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, 

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 

24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).  

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει  «παραλάβει» τον φάκελο του 

διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 

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

για δημόσια έργα  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 90852. 
Από την επισκόπηση των  στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι : 

 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά (7) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

 οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

 έχει  κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες ο  σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε 

από το Υποσύστημα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

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

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει και 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. 

Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε και παράλληλα αναρτήθηκε 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας που 

παράχθηκε από το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές , μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις  καταχωρήθηκαν στον  πίνακα 2 κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης α/α 

προσφοράς 

Έκπτωση % 

1 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) 
160720 61,38 % 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 160725 56,10 % 

3 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 160477 54,38 % 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 160744 54,10 % 

5 RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 160566 52,52 % 

6 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 160571 51,00 % 

7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 160763 49,90 % 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας 

διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

 

Παράλληλα η επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών μέσω της εφαρμογής 

ελέγχου εγκυρότητας  εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ για τους πέντε  υποψηφίους. 

Για τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται 

στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές. Από την επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και τις σχετικές βεβαιώσεις 

γνησιότητας που στάλθηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών 

επιστολών των διαγωνιζομένων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ: 

 καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης α/α 

προσφοράς 

Έκπτωση % 

1 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) 
160720 61,38 % 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 160725 56,10 % 

3 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 160477 54,38 % 

4 ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 160744 54,10 % 

5 RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 160566 52,52 % 

6 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 160571 51,00 % 

7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 160763 49,90 % 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,38%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 31.142,12 € και εισηγείται 

την ανάθεση της σύμβασης  στον εν λόγω μειοδότη. 

 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 

 

Ιωάννινα,  5  Αυγούστου  2020 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

                             Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη 

 

                           Περικλής Βούρδας    Νασούλη Ανδρομάχη 

 

 

Καλογιάννη Αικατερίνη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1378/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρανών οδικού δικτύου και βελτίωση βατότητας προς 
παραγωγικές μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10420/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2017/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη …. 

6. Την υπ’ αριθ.  104808/3406   από 06-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  12.400,00€ 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 πρανών οδικού δικτύου και βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές 

μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας)».  

7. Την από  18-08-2020 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 βελτίωσης των πρανών 

κατά μήκος οδικού δικτύου από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

καλαισθητικά φαινόμενα, να διευθετηθούν τα όμβρια και να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κινούμενων 

οδηγών στην περιοχή. Θα γίνει επίσης αποκατάσταση της βατότητας και των προσβάσεων προς παραγωγικές 

μονάδες της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης πρανών 

οδικού δικτύου και βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας», 

σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:  12.400,00€ 

(με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € 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 «Εργασίες αποκατάστασης πρανών οδικού 
δικτύου και βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας», 
βάσει της από 18-08-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
βελτίωσης των πρανών κατά μήκος οδικού δικτύου από Μεσόπυργο προς Βελανιδιά Άρτας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα καλαισθητικά φαινόμενα, να διευθετηθούν τα όμβρια και να διασφαλιστεί η οδική 
ασφάλεια των κινούμενων οδηγών στην περιοχή, καθώς επίσης και εργασίες αποκατάστασης της 
βατότητας και των προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες 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. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-52- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1379/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό δίκτυο 
στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10421/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2018/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη …. 

6. Την υπ’ αριθ.   110063/3589   από  18-08-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο 

Επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς». 

7. Την από  18-08-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος και 

την αποκατάσταση του Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς, σε όσα σημεία 

παρουσιάζει φθορές και καθιζήσεις. Θα γίνει επίσης αποκατάσταση τμήματος προς Γκρίκα στα όρια της 

βιομηχανικής περιοχής.  

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 

φθορών στο Επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς», 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 «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την 
αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς», βάσει της από 18-08-
2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για 
την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς, σε όσα σημεία 
παρουσιάζει φθορές και καθιζήσεις, καθώς επίσης για την αποκατάσταση τμήματος προς Γκρίκα στα όρια 
της βιομηχανικής 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. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1380/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού € 
110.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 

http://www.php.gov.gr/
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10480/19-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2003/19-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 109954/3574/19-08-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 110.000,00 € 
με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση 
βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική 
ασφάλεια της εθνικής οδού». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 εκτέλεση του υποέργου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. 
Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», 
προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 110146/10441/19-08-2020 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 εκτέλεση 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. 10480/19-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως 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. Το τελευταίο διάστημα επί της παράλληλης οδού στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κονίτσης που οδηγεί στην Ι.Μ. 

Στομίου και στην αρχή αυτής , σημειώνονται σε καθημερινή βάση πλέον πτώσεις λίθων. Γεωλόγος που 

επισκέφθηκε την περιοχή και με βάση τα πετρώματα (μορφολογία και αλληλουχία αυτών) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι είναι απόρροια του  βαρύ χειμώνα που με τους παγετούς – χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσε 

το θρυμματισμό των πετρωμάτων και τη δημιουργία ρωγμών. Οι πολλές και έντονες βροχοπτώσεις που 
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ακολούθησαν κατά τους εαρινούς μήνες έως σήμερα, επιδείνωσαν την κατάσταση με τη διείσδυση νερού στο 

εσωτερικό των βράχων, τον κατακερματισμό αυτών, την αποκόλλησή τους, και την πτώση τους κατάντη επί 

της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κονίτσης, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων σε αυτή εξαιρετικά επικίνδυνη. Το 

φαινόμενο δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και όσο οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά ευνοϊκές.       

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  109954/3574/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 110.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός του έργου,  προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο αυτό. 

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ.: 110146/10441/19-08-2020 απόφαση του Τ.Σ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε 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 βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια 

της εθνικής οδού) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου »,  προϋπολογισμού 110.000,00 €…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την 
επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να 
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1381/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας», 
προϋπολογισμού € 62.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10582/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2013/20-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 109952/3573/18.08.2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 62.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, 
εισηγείται την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας)». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 
περιοχής Μεσούντας)», προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
110133/10433/20-08-2020 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 εκτέλεση 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. 10582/20-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως 
εξής: 

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Σαν αποτέλεσμα του βαρύ χειμώνα αλλά και των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων που συνεχίζονται έως 

τις μέρες μας, σε συνδυασμό με τα πετρώματα και το έντονο ανάγλυφο, είναι το οδικό δίκτυο της περιοχής 

Μεσούντας να υποστεί φθορές, με έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις, που καθιστούν  τη διέλευση σε αυτό 

δύσκολη, αλλά και πολλές φορές επικίνδυνη. Οι καστανοπαραγωγοί, οι καλλιέργειες των οποίων αποτελεί και 

το μοναδικό εισόδημα για την περιοχή , αδυνατούν να προσεγγίσουν τα κτήματά τους. Είναι επιτακτική λοιπόν 

η ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας του οδικού δικτύου της περιοχής, τώρα που οι καιρικές συνθήκες 

είναι σχετικά ευνοϊκές και πριν τον μήνα Οκτώβριο, που λόγο του εμπορίου του κάστανου θα αυξηθεί η κίνηση 

και τα βαρέα οχήματα στην περιοχή.  
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3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  109952/3573/18.08.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  πίστωση 

ποσού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών,  προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 110133/10433/20-08- 2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

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

Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας) » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

προϋπολογισμού  62.000,00 €.…». 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Διαπιστώνουμε 
ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 με την 
επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα που μπορούν να 
προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-60- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1382/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην Βοβούσα και αντιστήριξη πρανών για 
προστασία ιδιοκτησιών (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10422/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2019/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  110045/3584  από 18-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» Υποέργο: 

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην Βοβούσα και αντιστήριξη πρανών για προστασία ιδιοκτησιών 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 18-08-2020 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 με χωματουργικά 

μηχανήματα κατά μήκος του ποταμού στα όρια της Βοβούσας, προκειμένου να αφαιρέσουμε τις προσχώσεις 

σημειακά που δημιουργούν εκτροπή του νερού, προβλήματα στα βάθρα των γεφυρών, καθώς και προβλήματα 

κατά μήκος κτισμάτων και ιδιοκτησιών εντός του οικισμού.      

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην Βοβούσα 

και αντιστήριξη πρανών για προστασία ιδιοκτησιών  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.   2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στην 
Βοβούσα και αντιστήριξη πρανών για προστασία ιδιοκτησιών (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-
08-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες με χωματουργικά 
μηχανήματα κατά μήκος του ποταμού στα όρια της Βοβούσας, προκειμένου να αφαιρεθούν οι 
προσχώσεις σημειακά που δημιουργούν εκτροπή του νερού, προβλήματα στα βάθρα των γεφυρών, 
καθώς και προβλήματα κατά μήκος κτισμάτων και ιδιοκτησιών εντός του οικισμού. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1383/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς και 
στήριξη βάθρων γέφυρας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10423/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2020/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  110050/3585  από  18-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς και στήριξη βάθρων 

γέφυρας  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 18-08-2020 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  αποκατάσταση 

χωμάτινης οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς την Μονή Βουτσά με την πραγματοποίηση εργασιών άρσης 

καταπτώσεων, διαμόρφωσης των πρανών, καθαρισμός των οχετών, καθαρισμός των τάφρων, προκειμένου να 

καταστήσουμε λειτουργικό και ασφαλές τον δρόμο  εν’ όψη του επικείμενου χειμώνα. Θα γίνουν επίσης 

εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού, για την προστασία των βάθρων της 

γέφυρας, αφού στο συγκεκριμένο σημείο λόγο της μορφολογίας του εδάφους υπάρχει μόνιμη συσσώρευση 

υλικών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού 

πρόσβασης από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς και στήριξη βάθρων γέφυρας  (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 Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης 
από Δόλιανη προς Μονή Βουτσάς και στήριξη βάθρων γέφυρας  (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 
18-08-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την 
αποκατάσταση χωμάτινης οδού πρόσβασης από Δόλιανη προς την Μονή Βουτσά με την 
πραγματοποίηση εργασιών άρσης καταπτώσεων, διαμόρφωσης των πρανών, καθαρισμό των οχετών, 
καθαρισμό των τάφρων, προκειμένου να καταστεί λειτουργικός και ασφαλής ο δρόμος εν’ όψη του 
επικείμενου χειμώνα, καθώς και σε εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού, 
για την προστασία των βάθρων της γέφυρας, αφού στο συγκεκριμένο σημείο λόγο της μορφολογίας του 
εδάφους υπάρχει μόνιμη συσσώρευση υλικών. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1384/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο 
Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού € 52.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10588/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2030/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 109948/3572/21-08-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 52.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, 
παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές 
μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε 
κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 110124/10429/21-08-2020 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 εκτέλεση 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. 
10588/21-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως 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. Τα βαρέα οχήματα που κινούνται στο τμήμα της οδού από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο, προς 

εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής (μεταφορά ζωικού  βασιλείου, ζωοτροφών) σε συνδυασμό 

με τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται έως και σήμερα, είχαν σαν αποτέλεσμα αυτό να έχει 

υποστεί φθορές με έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις, που καθιστά τη διέλευση δύσκολη και 

επικίνδυνη. 

3. Με την αρίθμ. πρωτ. :  109948/3572/21-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  

πίστωση ποσού 52.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών. 
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4. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.:  110124/10429/21-08-2020 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.     

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του υποέργου  : «Αποκατάσταση πρόσβασης σε 

κτηνοτροφικές μονάδες από Άγιο Αθανάσιο προς Γκαντέλο)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

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

2018ΕΠ53000001 προϋπολογισμού  52.000,00 €..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: 
«Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα 
που μπορούν να προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1385/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γαλαρόκαμπου 
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 72.600,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10766/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2067/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 113324/3668/25-08-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 72.600,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την 
προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Αποκατάσταση βατότητας στην 
περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας στην 
περιοχή Γαλαρόκαμπου Περιστερίου», προϋπολογισμού 72.600,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 113635/10723/26-08-2020 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 εκτέλεση 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. 10766/26-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, 
ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

5. 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. 

6. Τόσο το ανάγλυφο της περιοχής ( πετρώματα, κλίσεις) όσο και οι συνεχόμενες έως και σήμερα καταιγίδες 

στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου, συνετέλεσαν οι χωμάτινοι οδοί που χρησιμοποιούνται κατά κύριο 

λόγο από τους κτηνοτρόφους της περιοχής, να έχουν υποστεί φθορές, που καθιστούν τη διέλευσή τους 

δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη.  

7. Με την αρίθμ. πρωτ. :  113324/3668/25-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  

πίστωση ποσού 72.600,00 € με Φ.Π.Α., ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στις παραπάνω οδούς. 
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8. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα 

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 113635/10723/26-08-2020 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

Με βάση τα παραπάνω  εισηγούμαστε 

 την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

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

περιοχή Γαλαρόκαμπου  Περιστερίου» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 

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

προϋπολογισμού 72.600,00 €. ..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: 
«Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα 
που μπορούν να προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1386/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης 
- Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», προϋπολογισμού € 62.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10767/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2071/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 113327/3669/25-08-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 62.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την προσφυγή στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, 
παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το Υποέργο «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής 
οδού Κυψέλης - Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

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 εκτέλεση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της 
επαρχιακής οδού Κυψέλης - Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια», προϋπολογισμού 62.000,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113651/10725/26-08-2020 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 εκτέλεση 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. 
10767/26-08-2020 εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Σαν αποτέλεσμα των μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε το Νομό Άρτας και που τμήματα αυτού 

κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και των τελευταίων βροχοπτώσεων που επιδείνωσαν 

την κατάσταση ήταν η αποκόλληση του πρανούς κατάντη στην επαρχιακή οδό Κυψέλη - Mικροσπηλιά 

στη θέση Ράμια με ολίσθηση του καταστρώματος της οδού. Η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται με μεγάλη 

δυσκολία από χωμάτινη παρακαμπτήρια οδό παράλληλα της επαρχιακής, εξυπηρετώντας ένα αυτοκίνητο 

( μία λωρίδα κυκλοφορίας).  Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών ( γεωλόγων, γεωτεχνικών) αλλά και 

υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που προέβησαν άμεσα σε 

αυτοψία, απαιτείται η άμεση αντιμετώπισή του με την κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
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ανάντη, με τη βοήθεια του οποίου θα εγκιβωτιστεί και θα εδραστεί η νέα χάραξη της οδού, στους πρώτους 

φθινοπωρινούς μήνες, όπου θα επικρατούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες στην περιοχή ( ξηρασία), αλλά θα 

έχει επέλθει και κάποια ισορροπία, με την απομάκρυνση και των εγκλωβισμένων υδάτων .  

3. Με την αρίθμ. πρωτ. : 113327/3669/25-08-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  εγκρίθηκε  

πίστωση ποσού 62.000,00 € με Φ.Π.Α., όσος και ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών,  

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

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

εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 113651/10725/26-08-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.          

 Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε  

 την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

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

της επαρχιακής οδού Κυψέλης - Mικροσπηλιάς στη θέση Ράμια» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση 

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

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 62.000,00 €. . ..…». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: 
«Διαπιστώνουμε ότι γίνεται καταχρηστική επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. 
του Ν. 4412/2016 με την επίκληση του κατεπείγοντος, από την Περιφερειακή Αρχή για έργα 
που μπορούν να προγραμματιστούν και καταψηφίζουμε.». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1387/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και βελτίωση 
βατότητας προς καταφύγιο Πραμάντων (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 10424/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2021/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη …  

6. Την υπ’ αριθ.  110053/3586  από   18-08-2020 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 

με τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και βελτίωση βατότητας  προς 

καταφύγιο Πραμάντων  (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από  18-08-2020 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 στην οδό σύνδεσης του 

Επαρχιακού δικτύου με το καταφύγιο Πραμάντων και συγκεκριμένα καθαρισμός, διαμόρφωση πρανών και 

διευθέτηση των ομβρίων. Επίσης θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 

στάθμευσης, άθλησης και περιήγησης στην περιοχή, με κάθε είδος χωματουργικό μηχάνημα. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης 

κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και βελτίωση βατότητας προς καταφύγιο Πραμάντων (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 Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων 
εγκαταστάσεων και βελτίωση βατότητας προς καταφύγιο Πραμάντων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
από 18-08-2020 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες στην οδό σύνδεσης 
του Επαρχιακού δικτύου με το καταφύγιο Πραμάντων και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού, 
διαμόρφωσης πρανών και διευθέτησης των ομβρίων, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης των 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων στάθμευσης, άθλησης και περιήγησης στην περιοχή, με κάθε είδος 
χωματουργικό μηχάνημα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1388/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Κρυόβρυση της Τ.Κ. Ποταμιάς για 
γεωργοκτηνοτροφική χρήση και την γενική κάλυψη αναγκών της περιοχής». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 10425/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2022/21-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ. 99934/3211 από  29-07-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  20.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2019ΕΠ53000003 και 

με τίτλο :«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Κρυόβρυση της 

Τ.Κ. Ποταμιάς γιαγεωργοκτηνοτροφική χρήση και την γενική κάλυψη αναγκών της    περιοχής».  

7. Την από 18-08-2020 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 αποκατάσταση 

υδρομάστευσης στην περιοχή της Κρυόβρυσης της Τ.Κ. ποταμιάς, με σκοπό την συλλογή περισσότερου νερού 

και καθαρού νερού, αφού αυτή την εποχή μπορεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Σκοπός είναι να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χρόνιας λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουν παραγωγικές μονάδες της 

περιοχής και άλλα και για την γενική κάλυψη των αναγκών της περιοχής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Κατασκευή υδρομάστευσης στη 

θέση Κρυόβρυση της Τ.Κ. Ποταμιάς για γεωργοκτηνοτροφική χρήση και την γενική κάλυψη αναγκών της 

περιοχής», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2019ΕΠ53000003, προϋπολογισμού: 

20.000,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Κρυόβρυση της Τ.Κ. Ποταμιάς για γεωργοκτηνοτροφική χρήση και 
την γενική κάλυψη αναγκών της περιοχής», βάσει της από 18-08-2020 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση υδρομάστευσης στην 
περιοχή της Κρυόβρυσης της Τ.Κ. ποταμιάς, με σκοπό την συλλογή περισσότερου νερού και καθαρού 
νερού, αφού αυτή την εποχή μπορεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, όπου σκοπός είναι να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χρόνιας λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουν παραγωγικές μονάδες της 
περιοχής και για την γενική κάλυψη των αναγκών 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. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1389/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση 
κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. Την με αριθμ. πρωτ.: 110624/3595/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 190.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και υποέργο : «Βελτίωση της οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης 
(Πλαγιά)-Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων ». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10528/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2010/20-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 110843/10515/20-08-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή 
Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 
190.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10528/20-08-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
110843/10515/20-08-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1390/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Φούρκας 
προς Προφήτη Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των 
γυναικών της Πίνδου», προϋπολογισμού 76.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την με αριθμ. πρωτ.: 110617/3592/19-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 76.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και υποέργο: «Βελτίωση της οδού Φούρκας προς Προφήτη 
Ηλία για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου». 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10586/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2047/25-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται με την αρ. 110846/10516/20-08-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 
του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία, εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με 
το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Φούρκας προς Προφήτη Ηλία για την 
εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων και του μνημείου τιμής των γυναικών της Πίνδου», 
προϋπολογισμού 76.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 
10586/20-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. 110846/10516/20-08-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου και 

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

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1391/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αποστραγγιστικών τάφρων και παραποτάμιων στα όρια της 
Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10426/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2023/21-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη … 

6. Την υπ’ αριθ.  105780/3433 από  10-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και 

τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρειας Ηπείρου   2018-2020» 

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης αποστραγγιστικών τάφρων και παραποτάμιων στα όρια της Κόνιτσας 

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 18-08-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  καθαρισμού από φερτά 

υλικά, προσχώσεις και βλάστηση τμημάτων των παραποτάμιων τάφρων που ρέουν στον ποταμό, καθώς και 

τον καθαρισμό και την στερέωση των πρανών του ίδιου ποταμού. Σκοπός είναι να διευθετηθεί η τοή των νερών, 

να απομακρυνθούν οι προσχώσεις και να προστατευτούν οι ιδιοκτησίες, οι καλλιέργειες και τμήμα του 

αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

αποστραγγιστικών τάφρων και παραποτάμιων στα όρια της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρειας Ηπείρου   2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης αποστραγγιστικών 
τάφρων και παραποτάμιων στα όρια της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-08-2020 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες καθαρισμού από φερτά 
υλικά, προσχώσεις και βλάστηση τμημάτων των παραποτάμιων τάφρων που ρέουν στον ποταμό, καθώς 
και τον καθαρισμό και την στερέωση των πρανών του ίδιου ποταμού, με σκοπό να διευθετηθεί η ροή των 
νερών, να απομακρυνθούν οι προσχώσεις και να προστατευτούν οι ιδιοκτησίες, οι καλλιέργειες και τμήμα 
του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1392/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων πρώην Δήμου Παραποτάμου 
(προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10426/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2023/21-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη ….  

6. Την υπ’ αριθ.   10056/3587 από  18-08-2020 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 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων πρώην δήμου Παραποτάμου 

(προμήθεια υλικών)». 

7. Την από  18-08-2020 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 αδρανών υλικών, 

σκυρόδεμα και οπλισμό σκυροδέματος, προκειμένου να διαμορφώσουμε προσβάσεις προς παραγωγικές 

μονάδες της περιοχής του πρώην Δήμου Παραποτάμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσπέλασης, καθώς 

και πρόσβασης των βυτίων παραλαβής γάλακτος.    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Αποκατάσταση προσβάσεων 

παραγωγικών μονάδων πρώην δήμου Παραποτάμου (προμήθεια υλικών)», 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 με τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών 
μονάδων πρώην Δήμου Παραποτάμου (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 18-08-2020 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών, σκυρόδεμα και οπλισμό 
σκυροδέματος, προκειμένου να διαμορφωθούν προσβάσεις προς παραγωγικές μονάδες της περιοχής 
του πρώην Δήμου Παραποτάμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσπέλασης, καθώς και 
πρόσβασης των βυτίων παραλαβής γάλακτος. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1393/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Ι. 
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-01-2021. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10114/12-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1986/13-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 1.  Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες  για την κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου της Π.Ε. Άρτας 

2.  Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με  Κ.Α.  2014ΕΠ53000003 

και τίτλο: «Συντήρηση –αποχιονισμός –αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», (Υποέργο: «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου 

Π.Ε. Άρτας») και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.   88957/2877 από 03-07-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί  έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού   280.000,00€ (με το ΦΠΑ).3. Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 

280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας  

(Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε με την αριθ.  1959/19-12-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 4. Με 

την υπ’ αριθ. 15/920/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού του παραπάνω έργου 

στην εργοληπτική επιχείρηση : «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»,  με 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 38,41%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 5.Το συμφωνητικό 

της εργολαβίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 23-08-

2019 για ποσό  139.038,21€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε με 

λήξη την  23-01-2020, με την υπ’ αριθ. 2/127/20-01-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η 1η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις  23-05-2020 και με την υπ’ αριθ. 12/673/13-05-2020 απόφαση 

της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις  23-09-2020. 7. Την 

υπ’ αριθ. 23359/183 από 13-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίζει την Δ/νση 

Τεχνικών έργων της Π.Η.,  αρμόδια για την εκτέλεση και επίβλεψη του έργου του θέματος. 8. Την από 28-07-

2020 συμπληρωτική σύμβαση (ως προς το οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/920/19-06-

2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η.) του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 28-07-2020 μεταξύ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας. 9. Με την από 10-08-2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά 

την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-01-2021 για τους λόγους που 

αναφέρει σ' αυτήν. 10. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-01-

2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

         Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την  31-01-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του 

συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει η μετατόπιση του 

δικτύου της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, η σύνταξη ΑΠΕ και οι διαδικασίες κλεισίματος του φακέλου της εργολαβίας. 

Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 10,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την 

αποπεράτωση των υπολειπομένων εργασιών. 

        Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο θα λήξει   την 

23-09-2020 μέχρι την 31-01-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου. ...….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ 
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& ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-01-2021, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 

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

επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1394/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της 
γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-2021. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-89- 
 

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8833/18-08-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2002/18-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 27-8-2020. 

Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι παρακάτω: 

1. Οι δυσχέρειες που προέκυψαν λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και των δραστικών περιοριστικών 

κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσής του. Πολλές εταιρείες και 

εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έως Μάιο, με αποτέλεσμα εξειδικευμένες 

εργασίες, όπως η κατασκευή πασσάλων να μην μπορούν να εκτελεστούν. 

2. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν στην περιοχή τους χειμερινούς 

μήνες καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών για κάποιους μήνες.  

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

μέχρι την 27-2-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.  

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

27-8-2019 μέχρι τις  27-2-2021, με δικαίωμα αναθεωρήσεως ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας 
στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 
27-02-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1395/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση –συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα-Νεράιδα-όρια 
νομού», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-11-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9846/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2041/24-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/09/2019 για  ποσό 303.592,96  ευρώ με 

ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 20/03/2020 

β. Έχει πάρει 1η παράταση εργασιών μέχρι 20/09/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000000 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την υπ αρίθμ 107884/3530/06.08.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 

620.000,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έχει πληρωθεί 1ος λογαριασμός 48.773,46 ευρώ. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 90%  των εργασιών. 9. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η 

ανάδοχος στην  από 05/08/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 05/08/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών  μέχρι 20/11/2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 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. Έχουν 

εκτελεστεί όλες οι εργασίες πλην της σήμανσης και της διαγράμμισης. Επιπλέον λόγω κινδύνου εξάπλωσης 

του κορονοϊού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς με αποτέλεσμα  να μην είναι 

εφικτή η γρήγορη εκτέλεση 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 20-11-2020 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για 

την ολοκλήρωση του έργου...….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», αναδόχου 
«Γ.Ν.& Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 20-11-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1396/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 
Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9845/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2042/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ ….  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/08/2019 για  ποσό 43.659,99  ευρώ με ΦΠΑ.  

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 29/01/2020 

β. Δόθηκε 1η παράταση μέχρι 29/04/2020. 

γ. Δόθηκε 2η παράταση μέχρι 29/08/2020. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2014ΕΠ53000003του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την υπάρίθμ 70269/2420/30.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 

74.000,00.ευρώ 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες των τεχνικών έργων. Υπολείπονται τα ασφαλτικά. 

9..  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 05/08/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.  

Ο  ανάδοχος στην από 05/08/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 

30/10/2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 

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. 

Επιπλέον λόγω κινδύνου εξάπλωσης του κορονοίού έχουν εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της 

διασποράς με αποτέλεσμα  να μην είναι εφικτή η γρήγορη εκτέλεση εργασιών..  Επίσης εκκρεμεί η έγκριση του 

Α.Π.Ε. 

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 30-10-2020 

με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.......». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-94- 
 

Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020, 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. Ορθώς 
δόθηκαν παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την 

επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1397/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», 
αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-10-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του 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 για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10072/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2043/24-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η μελέτη του έργου  εγκρίθηκε με την αριθ. 30533/2719/06-03-2019 απόφαση 

της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Περ. Ηπείρου. 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  Την με αρ. 22/1703/12-07-2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 23/05/2019 και ανατέθηκε 

η εκτέλεση  του έργου στον ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΛΕΚΗ. 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21/08/2019 

για  ποσό 72.168,00  ευρώ με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει 

στις 21/12/2019 β. Έχει πάρει 1η παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020 γ. Έχει πάρει 2η παράταση εργασιών μέχρι 

30/08/2020 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 

2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπάρίθμ 30533/2719/06.03.2019 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 74.400,00.ευρώ 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχουν εκτελεστεί το 20% των εργασιών..9..  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 18/03/2020 

αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 

10/08/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 30/10/2020 για τους βάσιμους λόγους 

που αναφέρει  σ΄ αυτή.2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών Η υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου όπως αιτείται ο ανάδοχος με τους 

λόγους που επικαλείται με την από 10/08/2020 αίτηση του. Επιπλέον λόγω κινδύνου εξάπλωσης του κορονοίού έχουν 

εφαρμοστεί μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς με αποτέλεσμα  να μην είναι εφικτή η γρήγορη εκτέλεση 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 30-10-2020 με αναθεώρηση, 

η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου ….» 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, 
μέχρι την 30-10-2020, 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. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις 
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου 
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1398/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και 
σύνδεση της με επαρχιακή οδό» αναδόχου «Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9844/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2044/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ …  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/08/2019 για  ποσό 43.152,00  ευρώ με ΦΠΑ.  

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 29/12/2019 

β. Χορήγηση 1ης παράτασης μέχρι 29/04/2020. 

γ. Χορήγηση 2ης παράτασης μέχρι 29/08/2020. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ830 με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου με την υπάρίθμ 37108/1214/19.03.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 

74.400,00.ευρώ 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. 

9..  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 05/08/2020 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.  

Ο  ανάδοχος στην από 05/08/2020 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  μέχρι 

30/10/2020 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 

2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών  

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

 Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και εκκρεμεί η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  

για την τακτοποίηση ποσοτήτων.  

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 30-10-2020 

με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.....». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια - Παλιουράκι και 
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σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», αναδόχου «Γ.Ν & Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020, 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. Ορθώς 
δόθηκαν παρατάσεις έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την 

επιδημία του νέου κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1399/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με ΕΟ 
Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ALMO ΙΚΕ», μέχρι την 27-10-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9782/24-08-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2049/25-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 28/8/2020. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 530 

Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  159152/5298/15.10.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου με προϋπολογισμό 367.000,00 € με ΦΠΑ. 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

υποδομής του νέου δικτύου. 

9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 5/8/2020 αίτησή του για την χορήγηση 

της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: Ο ανάδοχος στην από 5-8-2020 αίτησή του 

αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 27-10-2020 για τους βάσιμους λόγους που 

αναφέρει σ΄ αυτή, ήτοι λόγω των έκτακτων εκσκαφών σε βραχώδη εδάφη, οι οποίες δεν είχαν αρχικά 

υπολογιστεί, καθώς και η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ με σκοπό την τακτοποίηση των αρχικών 

ποσοτήτων του έργου. 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. Συγκεκριμένα έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν δεν επέτρεψαν την 

ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος. 

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 κατά 2 

μήνες, ήτοι μέχρι την 27-10-2020 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

έργου. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με ΕΟ Πρέβεζας-
Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ALMO ΙΚΕ», μέχρι την 27-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1400/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.9783/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2039/24-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Το με αριθ. πρωτ, 6777/10-07-2020 έγγραφο του Δήμου Σουλίου για τον καθαρισμό των προσβάσεων προς 

το αρδευτικό περιοχής του κάμπου Παραμυθιάς , μετά και από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας 

διαπιστώθηκαν τα προβλήματα ορατότητας λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους 

τελευταίους  μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη  για την εύρυθμη λειτουργία  των προσβάσεων στο 

κάμπο της Παραμυθιάς να  έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας  των κινουμένων  αγροτικών 

αυτοκινήτων και των αγροτικών  μηχανημάτων τόσο στις  ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και 

στις διασταυρώσεις της με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους να γίνει η κοπή των χόρτων και των 

θάμνων αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.  

2. Την  με  αριθμ. : 103468/3360/05-08-2020απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 8.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση αποκατάσταση 

εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». υποέργου «Συντήρηση και 

καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001.προϋπολογισμού: 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Συντήρηση και καθαρισμός 

προσβάσεων προς αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αποκατάσταση 

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

2018ΕΠ53000001), προϋπολογισμού 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.). …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς 
αρδευτικό ΤΟΕΒ Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται άμεση και 
επιτακτική η ανάγκη κοπής των χόρτων και των θάμνων για την εύρυθμη λειτουργία προσβάσεων στον 
κάμπο της Παραμυθιάς και την πλήρη αποκατάσταση, από την πυκνή βλάστηση, της ορατότητας των 
κινούμενων αγροτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων, τόσο στις ευθυγραμμίες όσο και στις 
διασταυρώσεις της με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους, αλλά και για την προστασία από 
πυρκαγιές.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1401/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Θεοδώριανα - Ρέμμα Μάρκς (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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.10149/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2040/24-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Mετά τα αιτήματα του Ορειβατικού Συλλόγου των Κεντρικών  Τζουμέρκων για τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί στη διαδρομή  του μονοπατιού από Θεοδώριανα έως το  Ρέμμα  Μάρκς από την πυκνή βλάστηση 

και την καταστροφή  τμηματικά του  μονοπατιού . Μετά δε  από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας 

διαπιστώθηκε ότι  το  μονοπάτι  αυτό καταλήγει σε δύο υπέροχες λίμνες και χρησιμοποιείται και ως 

περιπατητική διαδρομή δια τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό για τους λόγους αυτούς , πρέπει να 

καθαριστεί  να κοπούν κάποια δέντρα και θάμνοι που βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα τα 

ξερά κλαδιά που υπάρχουν μέσα σε αυτό ,ώστε να προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και 

την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά με εργάτες χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.  

 2. Την  με  αριθμ. : 106707/3469/11-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

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

μονοπατιού Θεοδώριανα -Ρέμμα Μάρκς» (παροχή υπηρεσιών)».                                               

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

Θεοδώριανα- Ρέμμα Μάρκς» (παροχή υπηρεσιών ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

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

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

Αποφασίζει 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 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού Θεοδώριανα - Ρέμμα 
Μάρκς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη κοπής των 
δέντρων και θάμνων που βρίσκονται κατά μήκος του ως άνω μονοπατιού, καθώς επίσης και η 
απομάκρυνση όλων των ξερών κλαδιών που υπάρχουν μέσα σ’ αυτό για την προστασία του χώρου από 
τυχόν πυρκαγιά, αλλά και τη τμηματική διαπλάτυνσή του, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, δεδομένου 
ότι το προαναφερόμενο μονοπάτι καταλήγει σε δύο υπέροχες λίμνες και χρησιμοποιείται ως περιπατητική 
διαδρομή για τους ορειβάτες που ανεβαίνουν προς το βουνό.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-106- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1402/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς 
Ελληνικό», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9762/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2028/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:   

«….1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό. 

2. Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ071.9771.9000.035. του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 250.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ  και εγκρίθηκε 

με την 48041/4582/11-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση 

της εκτέλεσης του έργου έγινε με την υπ’ αριθμ. 20/1597/26-06-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου στην εργοληπτική επιχείρηση << ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.>>  

με προσφορά 92.313,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 54,21%.  5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ 

του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου  του έργου υπογράφηκε την 11-12-2019 για ποσό 

92.313,30 €  χωρίς το Φ.Π.Α.  6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 11-8-

2020. 7. Με την από 4-8-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά  παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-12-2020,για 

τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του . 8. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 0% . Ύστερα από τα 

παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με 

αναθεώρηση μέχρι 31-12-2020…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1403/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών επί της οδού προς Ελευθεροχώρι». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9194/17-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2055/25-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

6. Την υπ’ αριθ.   97639/3106  από  24-07-2020 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 2018-2020», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών 

επί της οδού προς Ελευθεροχώρι». 

7. Την από 17-08-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια σκυροδέματος 

κατηγορίας C16/20 καθώς και ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση των φθορών που παρουσιάζει 

το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού προς Ελευθεροχώρι. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών επί 

της οδού προς Ελευθεροχώρι», 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 
2018-2020», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση ζημιών επί της οδού προς Ελευθεροχώρι», βάσει της από 17-08-2020 τεχνικής έκθεσης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια 
σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20, καθώς και ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση των 
φθορών που παρουσιάζει το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού προς Ελευθεροχώρι. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1404/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και 
τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την 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. 
938/17-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2006/19-08-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – 
ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού 
Μαργαρίτα, επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε 
διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, αποστολές κλπ, απαιτούν πάρα πολλά χρήματα και 
πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα, ενώ επιπλέον τόνισε ότι, λόγω του κινδύνου διασποράς 
του κορονοϊού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των 
σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 21.972,80 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 
Υποέργο: «Φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – 
ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο», για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας, ομάδας 12μελούς  
τηλεοπτικού συνεργείου, που θα επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου, μαζί με σεφ διεθνούς 
φήμης, προκειμένου να πραγματοποιήσει 8ήμερο γαστρονομικό-ταξιδιωτικό οδοιπορικό, το 
οποίο θα περιλαμβάνει  επισκέψεις σε τοπικές μονάδες παραγωγής ηπειρωτικών προϊόντων, 
μαγειρική με ηπειρωτικά προϊόντα, εναλλακτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις. Οι περιοχές που 
θα επισκεφτούν είναι: Μέτσοβο, Λίμνη Αώου, Ζαγόρι, Γεωπάρκο Βίκου-
Αώου,  Ιωάννινα,  Σύβοτα, Πάργα,  Πρέβεζα και Τζουμέρκα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1405/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Γερμανών επιχειρηματιών του 
τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, κατά το προσεχές 
διάστημα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 940/17-08-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2007/19-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 
Γερμανών επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην 
Ήπειρο, κατά το προσεχές διάστημα. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, 
επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, 
διοργανώσεις, αποστολές κλπ, απαιτούν πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα, 
ενώ επιπλέον τόνισε ότι, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.676,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας ομάδας 20 επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα από την Γερμανία, οι 
οποίοι θα επισκεφθούν την περιοχή της Ηπείρου, κατά το προσεχές διάστημα και θα πραγματοποιήσουν 
συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής μας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 940/17-
08-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…Κατά το προσεχές διάστημα θα επισκεφθεί την Ήπειρο ομάδα που αποτελείται από 20 Γερμανούς 

επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της 

περιοχής μας. 

Για την αποστολή θα απαιτηθούν: 

 Αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές από και προς τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο «Μακεδονία»).  

 2 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στα Ιωάννινα. 

 3 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια 4* στην Πάργα 

 Μετακινήσεις εντός Ηπείρου. 

 6 γεύματα και 6 δείπνα.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 24.676,00 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διοργάνωση FAM TRIP Γερμανών επιχειρηματιών έτους 2020»…».  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1406/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 941/17-08-
2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2008/19-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση 
προωθητικών δράσεων λόγω συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε καμπάνια προβολής των 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, ενόψει της επικείμενης 
επίσκεψης ομάδας αξιωματούχων και επιχειρηματιών από την περιοχή. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 13.000,00 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», για την 
υλοποίηση προωθητικών δράσεων λόγω συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε καμπάνια προβολής 
των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, ενόψει της επικείμενης 
επίσκεψης ομάδας αξιωματούχων και επιχειρηματιών από την περιοχή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
941/17-08-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συμμετάσχει σε καμπάνια προβολής των προϊόντων του αγροδιατροφικού 

τομέα στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης ομάδας αξιωματούχων και 

επιχειρηματιών από την περιοχή.  

Για την αρτιότερη προώθηση των προϊόντων της Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προωθητικών 

ενεργειών, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Αναλυτικά οι ενέργειες αυτές θα 

περιλαμβάνουν: 

 Την έρευνα και την εύρεση κρίσιμων επαφών για τις e-mail καμπάνιες. 

 Την στρατηγική για newsletters καμπάνιες για τα προϊόντα της Ηπείρου στα μέλη της ομάδας, αλλά και σε 

κρίσιμα κοινά (δημοσιογράφοι, εισαγωγείς κ.λ.π.). 

 Το δημιουργικό των newsletters βασισμένο στην ταυτότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου κειμένου μεταφρασμένο στα ελληνικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. 

 Την προετοιμασία φακέλου παρουσίασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη ποσού 13.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

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

δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την προβολή 

των προϊόντων του αγροδιατροφικού της Περιφέρειας Ηπείρου στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία».…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1407/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
αθλητικό project “Man to Man”. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 953/19-
08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2009/19-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο αθλητικό project “Man to Man”. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, 
επεσήμανε και πάλι ότι οι δαπάνες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε διάφορες εκδηλώσεις, 
διοργανώσεις, αποστολές κλπ, απαιτούν πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα, 
ενώ επιπλέον τόνισε ότι, λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.480,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο αθλητικό project “Man to Man”, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
953/19-08-2020 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί μια νέα αθλητική παραγωγή με την ονομασία "man to 

man", η οποία θα έχει ως στόχο να αναδείξει την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 20 σπουδαίων 

Ελλήνων αθλητών που η διαδρομή τους στο χώρο αποτέλεσε σημείο αναφοράς λόγω αθλητικών 

επιδόσεων,  διαχρονικότητας και επίδρασης στο άθλημά τους. Το project θα περιλαμβάνει  συνέντευξη – 

προσωπογραφία του κάθε αθλητή, η οποία θα αναδεικνύει την αθλητική διαδρομή και την προσωπικότητα του, ενώ 

στη συνέχεια θα γίνεται focus σε μια σπουδαία φάση που χαρακτήρισε την καριέρα του και θα γίνεται προσπάθεια 

εκτέλεσης της ίδιας κίνησης/φάσης, είτε από τον ίδιο, εάν το επιθυμεί, είτε από εν ενεργεία αθλητές του ιδίου σπορ 

με όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες συνθήκες. (challenge). Μέσα από την παρουσίαση της διαδρομής 

διακεκριμένων Ηπειρωτών αθλητών θα προβληθεί παράλληλα και το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, καθώς 

και οι δυνατότητες που παρέχονται για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.  

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες που θα προκύψουν, συνολικού ποσού 2.480,00 € σε βάρος των πιστώσεων 

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

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

project “Man to Man”».…». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1408/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών : 
«Αγία Κυριακή - Πετούσι - Παρδαλίτσα» και «Μπαλντούμα – Γότιστα - Κράψη» 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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.10518/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2029/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1.  Ότι, σαν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και που 

συνεχίζονται έως σήμερα, ήταν στις οδούς :  « Αγία Κυριακή-Πετούσι - Παρδαλίτσα » και « Μπαλντούμα – 

Γότιστα - Κράψη », να εκδηλωθούν φαινόμενα όπως καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις 

κ.α. καθιστώντας τη διέλευση αυτών δύσκολη και πολλές φορές επικίνδυνη. Προκειμένου, αυτά να 

αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά απαιτείται η άμεση αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των 

οδών, αλλά κυρίως η πρόταση λύσεων ( βελτίωση κλίσεων και επικλίσεων, διαπλατύνσεις, νέα χάραξη όπου 

χρειάζεται ώστε να απομακρυνθούμε από τις προβληματικές περιοχές) με τη συλλογή όλων των απαραίτητων 

στοιχείων.  

2. Την  με  αριθμ. : 110629/3596/19-08-2020 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 : «Συλλογή στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών : «Αγία Κυριακή-

Πετούσι - Παρδαλίτσα» και «Μπαλντούμα – Γότιστα - Κράψη » μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)».  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : του υποέργου : «Συλλογή στοιχείων για την άμεση 

αποκατάσταση των οδών : «Αγία Κυριακή - Πετούσι - Παρδαλίτσα » και « Μπαλντούμα – Γότιστα - Κράψη » 

μετά από θεομηνίες (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 € …». 

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 «Συλλογή 
στοιχείων για την άμεση αποκατάσταση των οδών: «Αγία Κυριακή-Πετούσι - Παρδαλίτσα» και 
«Μπαλντούμα – Γότιστα - Κράψη» μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις ως άνω οδούς, μετά τις έντονες 
βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και συνεχίζονται έως σήμερα, 
εκδηλώθηκαν φαινόμενα όπως καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις κ.α., 
καθιστώντας τη διέλευση αυτών δύσκολη και επικίνδυνη και ως εκ τούτου να χρήζει άμεσης και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οδών, καθώς 
επίσης και πρόταση λύσεων (βελτίωση κλίσεων και επικλίσεων, διαπλατύνσεις, νέα χάραξη, 
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όπου χρειάζεται), ώστε να επιτευχθεί η απομάκρυνση από τις προβληματικές περιοχές, με τη 
συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1409/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιών Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο-
Καταφύγιο Αστράκας και Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο περίπου 50 
χιλιόμετρα (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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.9341/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2038/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Mετά τα αιτήματα του Ορειβατικού Συλλόγου των Ζαγορίων και Δυτικών Τζουμέρκων για τα προβλήματα 

που έχουν δημιουργηθεί στη διαδρομή  από Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο -Καταφύγιο Αστράκας  και 

Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων από την πυκνή βλάστηση και 

την καταστροφή  τμηματικά των μονοπατιών. Και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας 

διαπιστώθηκε ότι  τα  μονοπάτια  αυτιά  χρησιμοποιούνται  και ως περιπατητική διαδρομή δια τους ορειβάτες 

που ανεβαίνουν προς το βουνό για τους λόγους αυτούς , πρέπει να καθαριστεί  να κοπούν κάποια δέντρα και 

θάμνοι που βρίσκονται κατά μήκος και να απομακρυνθούν όλα τα ξερά κλαδιά που υπάρχουν μέσα σε αυτό 

,ώστε να προστατεύουμε τον χώρο από τυχόν πυρκαγιά, αλλά και την διαπλάτυνση του μονοπατιού τμηματικά 

με εργάτες χωρίς  τη χρήση μηχανικών μέσων.  

 2. Την  με  αριθμ. : 99135/3162/28-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

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

Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο-Καταφύγιο Αστράκας και Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο 

περίπου 50 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Αποπεράτωση μονοπατιών Μονοδένδρι-Μεγάλο 

Πάπιγκο -Καταφύγιο Αστράκας και Συρράκο-Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο περίπου 50 χιλιόμετρα» 

(παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001. 

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

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

Αποφασίζει 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 
«Αποπεράτωση μονοπατιών Μονοδένδρι-Μεγάλο Πάπιγκο-Καταφύγιο Αστράκας και Συρράκο-
Τσουκαρέλα και Χρυσοβίτσα-Μέτσοβο περίπου 50 χιλιόμετρα» (παροχή υπηρεσιών), βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη καθαρισμού, κοπής δέντρων και 
θάμνων που βρίσκονται κατά μήκος των ως άνω μονοπατιών, απομάκρυνσης όλων των ξερών 
κλαδιών που υπάρχουν μέσα σ’ αυτό, για την προστασία του χώρου από τυχόν πυρκαγιά, 
καθώς επίσης και τμηματική διαπλάτυνση αυτών, με εργάτες, χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πυκνή βλάστηση και την 
τμηματική καταστροφή τους, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα μονοπάτια χρησιμοποιούνται και 
ως περιπατητική διαδρομή για τους ορειβάτες που ανεβαίνουν στο βουνό.  
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1410/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο 
αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη ΔΑΟΚ Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών 
και των αιγοπροβάτων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7455/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2031/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθμ. 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.   

3. Την υπ. αριθ. 17259/20-08-2020 έγκριση Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ αναφορικά με την ΣΟΧ 2/2020 για το 

πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ.52261/4126/7-5-2020 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης για την πρόσληψη ενός (1) 

Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη Δ.Α.Ο.Κ της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων). 

5. Την υποχρέωση δημοσίευσης στον τοπικό τύπο της εν λόγω ανακοίνωσης. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, προκειμένου να προβούμε στην δημοσίευση  της 

ανακοίνωσης, αναφορικά με την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (01) 

ατόμου για το πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των 

αιγοπροβάτων, στον τοπικό τύπο. Πρόκειται για τη δαπάνη των 200 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 

του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2020 Ε.Φ. 072 ΚΑΕ0841…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης στον 
τοπικό τύπο, της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ από τη ΔΑΟΚ Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων για το πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των 
βοοειδών και των αιγοπροβάτων. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1411/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του Πρακτικού 10/07-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την κατηγορία  Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για τις 
τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 29/1457/22-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια με μέριμνα της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού (διεθνούς) 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξής του, για την 
ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 
και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις 
Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 
1.805.149,43 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. της ΣΑΕ 093/8 και σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 
ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/765/07-09-2017, ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/764/07-09-2017 και ΔΑ ΤΕΒΑ 
ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/766/07-09-2017 έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), με τα οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη 
γνώμη για τη διακήρυξη, για τις Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, αντίστοιχα. Β) εγκρίθηκαν οι 
δαπάνες και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων, για την εκτέλεση των έργων της ΣΑΕ 093/8 με 
ΚΩΔΙΚΟΥ/MIS 2016ΣΕ093800435000146 2016ΣΕ093800445000127 και 2016ΣΕ093800255000138 
για τις Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας αντίστοιχα, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων 
των προϋπολογισμών των Π.Ε. στον Ε.Φ.: 071 και Κ.Α.Ε.: 9459.010.01, Κ.Α.Ε.: 9459.004.01 και 
Κ.Α.Ε.: 9459.006.01 αντίστοιχα. Γ) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής του 
διαγωνισμού. 

6. α) Την με α/α 1997 και αριθμ. πρωτ. 107052/4277/04-10-2017 (ΑΔΑ:6Χ7Η7Λ9-ΝΨΝ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2112 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. β) Την με α/α 2064 και αριθμ. 
πρωτ. 3916/04-10-2017 (ΑΔΑ:7Θ8Σ7Λ9-1Β2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2111 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. γ) Την με α/α 2128 και αριθμ. πρωτ. 110591/3131/04-10-2017 
(ΑΔΑ:70Κ57Λ9-4ΕΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2230 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

7. Τις αριθμ. 1/46/08-01-2018, 4/179/01-02-2018, 14/730/16-04-2018, 18/967/18-05-2018, 27/1659/08-
08-2018, 32/1918/24-09-2018 και 38/2464/21-11-2018, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικές με τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του θέματος. 

8. Την αριθμ. 39/2638/30-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 5/29-11-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά 
Ομάδα και Περιφερειακή Ενότητα της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης. 

9. Την αριθμ. 4/176/30-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 6/24-01-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του θέματος, και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα αυτού, στους οικονομικούς φορείς, ανά Ομάδα 
και Περιφερειακή Ενότητα της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης. 

10. Την αριθμ. 29/2360/03-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 7/23-09-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με τους μειοδότες οικονομικούς 
φορείς, ανά Ομάδα και Περιφερειακή Ενότητα της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης 
και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για την κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ της 
διακήρυξης, η εταιρεία «ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΕΕΞΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», για τις τρεις 
(3) Περιφερειακές Ενότητες. 
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11. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

12. Την αριθμ. 14/830/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 8/03-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:  

Α) απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας «ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΕΕΞΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ» η οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για την κατηγορία Β2 
ΧΟΙΡΙΝΟ της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης, επειδή δεν κατέθεσε στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 103 του Ν 4412/2016 και  

Β) εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης για την 
κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης, επειδή εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, και δεδομένου ότι η ισχύς των υποβληθέντων προσφορών έχει λήξει, 
διαβιβάσθηκε η απόφαση προς την αρμόδια για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού, Δ/νση 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν 
4412/2016, να ζητήσει εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς:  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΕΠΕ», «FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
και «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που συμμετέχουν στη διαδικασία για την εν λόγω 
κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ της διακήρυξης, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους με την υποβολή 
νέας εγγύησης συμμετοχής, είτε όχι, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί με όσους παρατείνουν τις 
προσφορές τους. 

13. Την αριθμ. 17/1057/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 9/07-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, για την 
κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης για τις τρεις (3) 
Περιφερειακές Ενότητες, η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ». 

14. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
7485/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2054/25-08-2020 στον φάκελο 2020 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το 10ο Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 10/07-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
112616/9465/13-10-2017 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 46152, διακήρυξης, για την ανάδειξη 
προμηθευτή για την κατηγορία  Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για τις τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να 
υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και 
Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α., 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με τα οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, 
καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», που ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης του 
διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού 9/07-07-2020 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 17/1057/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ για την κατηγορία Β2 Χοιρινό για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, με ποσά σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 
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Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων   

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
112616/9465/13-10-2017 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 46152, διακήρυξης, για την ανάδειξη 
προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές 
Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, 

και συγκεκριμένα για την κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ της αριθμ. πρωτ. 112616/9465/13-10-2017 διακήρυξης, 
για τις τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», ως εξής: 

  Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ 

€ 52.159,99 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ 

€ 39.468,74 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ 

€ 75.807,21 

 Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας για την κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για τις τρεις (3) Περιφερειακές 
Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής 
Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», 
στον ανωτέρω οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ», και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων, με ποσά σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και με 
δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των Π.Ε. Πρέβεζας, 
Άρτας και Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, στον ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.14.000.01 σύμφωνα με: α) Την με α/α 
625 και αριθμ. πρωτ. 18892/649/06-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 620 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. β) Την με α/α 309 και αριθμ. πρωτ. 182/17-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 308 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και γ) Την με α/α 371 και αριθμ. πρωτ. 8665/1282/21-01-2020 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 360 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (διεθνούς) 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να 

υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές 

Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της ΣΑΕ 093/8 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

29/1457/22.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΨΠ7Λ9-ΝΦΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους: 

 Γεώργιο Ευτυχιάδη, υπάλληλο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως 

πρόεδρο,. 

 Ασημούλα Λύγδα, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, ως 

μέλος,  

 Βασιλική Ηγουμενίδου, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, 

ως μέλος 

συνεδρίασε στις 24.8.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε γραφείο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της έπειτα από 

την αποστολή του υπ’ αριθ. 111072/7381/21.8.2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού ο φάκελος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της ς εταιρείας Ελληνική Αγορά Κρεάτων ΕΠΕ.  

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 Τα οριζόμενα στην με αριθμ. 112616/9465/13.10.2017 διακήρυξη του διαγωνισμού.  

 Το πρακτικό 9 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του 

διαγωνισμού στην κατηγορία Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ για τις 3 Περιφερειακές Ενότητες (Άρτα, 

Θεσπρωτία, Πρέβεζα) 

 Την με αριθ. πρωτ. 111072/7381/21.8.2020 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου προς την προαναφερθείσα εταιρεία για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 3.8.2020, 

 Την επιστολή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ (υπογεγραμμένης από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας κ. Μιχαλάκο Χρήστο) με συνημμένο 

τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε στην Δ/νση 

Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθ. πρωτ: 

11072/7381/20-8-2020. Τα ανωτέρω αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ από τον μειοδότη  στις 

19.8.2020 

διαπίστωσε ότι : 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υπεβλήθησαν από τον μειοδότη εμπρόθεσμα και ήταν 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στην παράγραφο 4.Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη-
Κατακύρωση.  
 

Έπειτα από όλα τα παραπάνω η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται: 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-131- 
 

 

Να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ για 
την κατηγορία Β2 Χοιρινό για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας: 

  Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Β2 ΧΟΙΡΙΝΟ € 52.159,99          € 39.468,74 € 75.807,21 

 

Η επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προβεί στις 

νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ευτυχιάδης Γεώργιος 

 
 
 
 

Λύγδα Ασημίνα 
 
 
 
 

Ηγουμενίδου Βασιλική 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1412/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας υπέρ της αριθμ. 552/07-07-
2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
782/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένα με αρ. πρωτ. 2057/25-08-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

«…. Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε το αριθμ πρωτοκ 43724/4181/6-8-2020 έγγραφο του 

Δημάρχου Ιωαννίνων, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι κατά της αριθμ 552/7-7-2020 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών ασκήθηκε η  από 27-7-2020 Ειδική 

Διοικητική Προσφυγή από τους προσφεύγοντες που την υπογράφουν και ζητείται η ακύρωση 

της. 

Με την εν λόγω απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε την έγκριση 

του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας 

Ηπείρου με αντικείμενο την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του 

οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών». 

Επειδή, υφίσταται προφανές έννομο συμφέρον εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου να 
υπερασπίσει με κάθε μέσο  το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς είναι το 

ένα από τα δύο  μέλη της ως άνω προγραμματικής συμβάσεως, με την οποία επιδιώκεται η 

υλοποίηση του παραπάνω έργου. 

Επειδή, λοιπόν, συντρέχει σοβαρός λόγος για την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας υπέρ διατηρήσεως της 
προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (552/7-7-2020) 

από την Περιφέρεια Ηπείρου, εισηγούμαστε θετικά για την άσκηση της και παρακαλούμε για 

τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 176 του Ν3852/2010 όπως, 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.           

Επισυνάπτεται το αριθ. Πρωτοκ. 43724/4181/6-8-2020 έγγραφο του Δημάρχου Ιωαννίνων με 

συνημμένη την από 27-7-2020 Ειδική Διοικητική Προσφυγή. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, παρέμβασης ενώπιον του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, υπέρ της διατηρήσεως της αριθμ. 
552/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, κατά της οποίας 
ασκήθηκε η από 27-7-2020 Ειδική Διοικητική Προσφυγή από τους προσφεύγοντες που την 
υπογράφουν και ζητείται η ακύρωση της, βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης 
(ανωτέρω υπό στ. 5) της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του 
Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, επειδή «…. υφίσταται 

προφανές έννομο συμφέρον εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου να υπερασπίσει με κάθε μέσο  το 

περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς είναι το ένα από τα δύο  μέλη της ως άνω 

προγραμματικής συμβάσεως, με την οποία επιδιώκεται η υλοποίηση του παραπάνω έργου. 
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Επειδή, λοιπόν, συντρέχει σοβαρός λόγος για την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας υπέρ διατηρήσεως της 

προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (552/7-7-2020) από 

την Περιφέρεια Ηπείρου, εισηγούμαστε θετικά για την άσκηση της …». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε 
αντιρρήσεις και καταψηφίζουμε. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει σε εξέλιξη το πρόγραμμα 
οδοφωτισμού με LED και υπερασπίζεται αυτήν την πολιτική επιλογή. Εμείς έχουμε συμφωνήσει 
μόνον στο σκέλος που αφορά τον οδοφωτισμό του εθνικού και επαρχιακού δικτύου ευθύνης της 
Περιφέρειας, ως πιλοτικό έργο. Θα επανεξετάζαμε την στάση μας στο θέμα του οδοφωτισμού των 
Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εάν το αίτημα ήταν ομόφωνο ή συγκέντρωνε την 
πλειοψηφία τουλάχιστον, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Αντίθετα το αίτημα έρχεται με τεχνητή 
πλειοψηφία και υπάρχει δημόσια αποδοκιμασία της διαγωνιστικής μεθόδου που επιλέχθηκε και 
ως εκ τούτου δεν υποστηρίζουμε περαιτέρω καμία διαδικασία.». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1413/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης καθώς και της Αίτησης Αναστολής 
μέχρι εκδικάσεώς της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αριθμ. 
271/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
783/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένα με αρ. πρωτ. 2058/25-08-2020 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

«…. Την 9-7-2020 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας  η υπ΄ αριθ. 271/2020 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή  η από  22-5-2017 

αγωγή των εναγουσών (Αλεξία Γιδάρη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Αικατερίνη Φιλίππου), 
υποχρεώνοντας την Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με 

τους λοιπούς συνεναγόμενους το ποσό που αναφέρεται  στο διατακτικό της ως εξής: για την 

πρώτη ενάγουσα το ποσό των 21.182,96 ευρώ, για την δεύτερη το ποσό των 20.848,72 και για 

την τρίτη το ποσό των 43.539,52 , κηρύσσοντας την προσωρινώς εκτελεστή κατά ένα μέρος. 

Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, με κακή ερμηνεία και εφαρμογή του 

νόμου και με κακή εκτίμηση των αποδείξεων που επικαλεστήκαμε κατέληξε  να επιδικάσει εις 
βάρος  της Περιφέρειας Ηπείρου και τους λοιπούς συνεναγόμενους την καταβολή των ανωτέρω 

ποσών. 

Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2  του άρθρου 176 

του Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την  άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης καθώς 

και της Αίτησης Αναστολής μέχρι εκδικάσεως της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων 
κατά της ως άνω απόφασης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την δαπάνη κοινοποίησης του δικογράφου της 

έφεσης και της αίτησης αναστολής  στις τρείς εφεσίβλητες  με δικαστικό επιμελητή ποσού ( 

300 ) ευρώ.   

Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 271/2020 απόφασης.  …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, του ενδίκου μέσου της έφεσης,  
καθώς και της Αίτησης Αναστολής μέχρι εκδικάσεως της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 
Ιωαννίνων, κατά της αριθμ. 271/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με 
την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από  22-5-2017 αγωγή των εναγουσών (Αλεξία Γιδάρη, 
Κωνσταντίνα Οικονόμου, Αικατερίνη Φιλίππου), βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης 
(ανωτέρω υπό στ. 6) της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του 
Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου Στάθη, επειδή «…. Η ως άνω 

απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, με κακή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και με 

κακή εκτίμηση των αποδείξεων που επικαλεστήκαμε κατέληξε  να επιδικάσει εις βάρος  της 

Περιφέρειας Ηπείρου και τους λοιπούς συνεναγόμενους την καταβολή των ανωτέρω ποσών. 

Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2  του άρθρου 176 του 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-137- 
 

Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την  άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης καθώς και 

της Αίτησης Αναστολής μέχρι εκδικάσεως της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά 

της ως άνω απόφασης…». 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 300,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2020, για την κοινοποίηση του δικογράφου της έφεσης και της αίτησης 
αναστολής στις τρείς εφεσίβλητες, με δικαστικό επιμελητή. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος εισηγήθηκε να μην ασκηθεί 
έφεση, και να εκτελεσθεί η πρωτόδικη απόφαση για καταβολή των επιδικασθέντων ποσών εκ 
μέρους της Περιφέρειας, στις ενάγουσες. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1414/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.10705/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2052/25-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  112042/3639 από  21-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  16.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000002 και 

με  τίτλο : «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα (παροχή 

υπηρεσιών)». 

7. Την από 25-08-2020 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  άμεσης διευθέτησης των 

νερών από τις στραγγιστικές τάφρους, εκατέρωθεν του Αχέροντα ποταμού για την σωστή απορροή των νερών 

του χειμώνα. Προκειμένου να προστατευτούν οι καλλιέργειες και ιδιοκτησίες. Θα γίνει καθαρισμός φερτών 

υλικών, βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και προσχώσεων, κατά μήκος τάφρων αλλά και τμημάτων του 

Αχέροντα στο ύψος της Βαλανιδοράχης και της Αμμουδιάς.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και 

διευθέτησης στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α.   2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 16.000,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης 
στραγγιστικών τάφρων στον Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-08-2020 τεχνικής 
έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά 
σε εργασίες άμεσης διευθέτησης των νερών από τις στραγγιστικές τάφρους, εκατέρωθεν του Αχέροντα 
ποταμού, για την σωστή απορροή των νερών του χειμώνα και την προστασία των καλλιεργειών και 
ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και  εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών, προσχώσεων και βλάστησης που 
αναπτύχθηκε κατά μήκος των τάφρων, αλλά και τμημάτων του Αχέροντα στο ύψος της Βαλανιδοράχης 
και της Αμμουδιάς.   

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1415/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί της Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.10726/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2070/26-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Σαν αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και των τελευταίων 

εαρινών σε συνδυασμό με τις απότομες κλίσεις και τη γεωμορφολογία των πετρωμάτων της περιοχής είναι 

στην εθνική οδό Άρτας – Καρδίτσας να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις καταλαμβάνοντας το έρεισμά της 

αλλά και σε πολλά σημεία και μέρος του καταστρώματος. Μετά την άμεση αντιμετώπιση αυτών με την άρση 

των προϊόντων της κατολίσθησης ώστε να συνεχίσει να διεξάγεται η κυκλοφορία, απαιτείται πιο ουσιαστική 

παρέμβαση με την απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών που παρέμειναν στα πρανή και που μπορούν να 

προκαλέσουν νέα κατολίσθηση, τον καθαρισμό των ερεισμάτων και την απόφραξη των τεχνικών κατά μήκος 

της οδού.  Σύμφωνα δε με τη γνώμη ειδικού γεωλόγου που επισκέφθηκε την περιοχή, οι παραπάνω εργασίες 

θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και στη φάση αυτή, που έχει επέλθει κάποια ισορροπία, μετά και την 

απομάκρυνση των εγκλωβισμένων υδάτων. 

2.  Την  με  αριθμ. : 113334/3670/25-08-2020 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 : « Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί της Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας (παροχή 

υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί 

της Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας (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 «Άμεσος καθαρισμός τάφρων επί της Ε.Ο. Άρτας 
- Καρδίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατολισθήσεις που 
σημειώθηκαν στην ως άνω εθνική οδό καταλαμβάνοντας το έρεισμά της, αλλά και σε πολλά σημεία και 
μέρος του καταστρώματος, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την 
απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών που παρέμειναν στα πρανή και μπορεί να προκαλέσουν νέα 
κατολίσθηση, καθαρισμό των ερεισμάτων και απόφραξη τεχνικών, κατά μήκος της οδού, ώστε να 
συνεχίσει η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1416/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση 
τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 και την όμοια, 
αριθμ. 2/7/04-03-2020 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020 και 4/15/13-03-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

7. Την αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 74.000,00 με ΦΠΑ, και διάθεσης των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.003.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, έργων 
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020, για την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020». 

8. Την αριθμ. 16/978/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 
του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - 
συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής 
δαπάνης € 74.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1407/26-06-
2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 
αριθμ. πρωτ. 1405/26.06.2020 απόφαση της ΔΤΕ/Π.Ε. Άρτας, και με δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.003.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1139 και αρ. πρωτ. 1511/28-04-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1161 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

9. Την αριθμ. 18/1109/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής 
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 
14-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων 
πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής δαπάνης € 74.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.003.01 του προϋπολογισμού 
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της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννέα επί τοις εκατό (69,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική 
δαπάνη με ΦΠΑ 22.940,00 €. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1935/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2033/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 20-08-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε 
αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης εξήντα εννέα επί τοις εκατό (69,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 18.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 22.940,00 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 20-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και 
συνολικής δαπάνης € 74.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9779.01.003.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2020, 

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 «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.». 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 14-07-2020 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - 
συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 59.677,42 € και συνολικής 
δαπάνης € 74.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.003.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2020, 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης εξήντα εννέα επί τοις εκατό (69,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 18.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 22.940,00 € 
σύμφωνα με το από 14-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 18/1109/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 20-08-2020 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 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 22.940,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.003.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την  αριθμ. 10/558/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 1139 και αρ. πρωτ. 1511/28-04-2020 απόφαση ανάληψης 
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υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1161 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,  όπως και στη σχετική 18/1109/17-07-
2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που 
πρόσφερε ο μειοδότης είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο του 60%) και σε συνδυασμό από την 
εμπειρία έργων που έχουν κατασκευαστεί (υπήρξαν χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 
αναθεωρήσεις..) δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: 

«Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020»  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις 20.08.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 900 πμ οι: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, όπως κληρωθήκαμε σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.TT  οικ. 

1554/09.07.2020 πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μετά την αρ. 36/2872/12.12.2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να 

ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 18/1109/17.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε το από 14.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του 

117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός – συντήρηση 

τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, 

προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννέα επί τοις εκατό (69,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 

της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 22.940,00 € με ΦΠΑ. 

2. Το αρ. πρωτ. 1704/23.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1109/17.07.2020 απόφασης 

στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1755/30.07.2020 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 18/1109/17.07.2020 

απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.». 

5. Την από 03.08.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.»  (προσωρινού 

αναδόχου) με την οποία κατέθεσε προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-
23.9 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννέα επί τοις εκατό 
(69,00 %)  στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 18.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 22.940,00 € με ΦΠΑ. 

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 14.07.2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

  
 Άρτα, 20.08.2020 

 Η Επιτροπή 

 1. Χρήστος Παπαβασιλείου 

   
 2. Νικόλαος Σερβετάς  

   
 3. Ιωάννης Τσιρώνης  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1417/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 48ο 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3260/24-08-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2045/25-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
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 2020, καθώς και την υλοποίηση 
των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα 
από έρευνα αγοράς, 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, οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες 
και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 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 Άρτας, έτους 2020, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών 
και υπηρεσιών, 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. 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για  οργάνωση εκδήλωσης (υπερτοπικής σημασίας)   εορτασμού της  14ης  

Σεπτεμβρίου ως  Ημέρα  Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

από το τουρκικό Κράτος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  20-09-2020  βάσει του 

Προγράμματος και στην οποία συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η συμμετοχή 

της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  κρίνεται απαραίτητη και  επιβάλλεται από τους 

κανόνες εθιμοτυπίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.304/21-09-2001 (ΦΕΚ Α’ 207-

διορ. Σφαλμ. ΦΕΚ 257/Α/2001). 

2.150,00 € 5161 

2 
Δαπάνη για την επισκευή (ανταλλακτικά)  δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων στη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 
400,00 € 1329 

3 
Δαπάνη για  την επισκευή (εργασία) δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων στη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας. 
130,00 € 0869 

4 
Δαπάνη για την επισκευή plotter (ανταλλακτικά) ενός  εκτυπωτή στη Δ/νση Τεχνικών 

Έργων  της Π.Ε. Άρτας. 
400,00 € 1329 

5 
Δαπάνη για  την επισκευή plotter (εργασία)  ενός  εκτυπωτή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων  

της Π.Ε. Άρτας. 
150,00 € 0869 

6 

Δαπάνη για επιστροφή  ποσού εξήντα έξι ευρώ (66,00€),  στο όνομα ΣΥΓΓΟΥΝΑ 

ΕΥΑΝΘΙΑ  από  παράβολο που κατέθεσε  εκ παραδρομής  στην Τράπεζα Πειραιώς για 

λογαριασμό της   Π.Ε. Άρτας. 

66,00 € 3199 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1419/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών και μεγάλων επικίνδυνων δέντρων (λεύκες) από Τέροβο έως την είσοδο 
της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.9337/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2037/24-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1. Μετά τις συστάσεις της Τροχαίας Ιωαννίνων ότι υπάρχουν πολλά δένδρα ξερά αλλά και μεγάλες  λεύκες 

επικίνδυνες σε άσχημες καιρικές συνθήκες να πέσουν στο οδόστρωμα αλλά και μετά από το αίτημα της κ. 

Ταμπάκη για τις λεύκες που υπάρχουν απέναντι από της σχολές του ΟΑΕΔ  οι οποίες είναι πολύ μεγάλες μέσα 

σε καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης, δια πιστώθηκε αυτό και από υπάλληλο της υπηρεσίας μας ,για το λόγω 

αυτό τόσο τα ξερά δέντρα  όσο και τα επικίνδυνα μεγάλα (λεύκες-κυπαρίσσια)που βρίσκονται κοντά στα 

ερείσματα της εθνικής οδού  πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν το δυνατόν γρηγορότερα. 

2. Την  με  αριθμ. : 99126/3159/28-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (2009 ΕΠ53000002). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με 

Φ.Π.Α.). με υποέργο «Κοπή ξερών και μεγάλων επικίνδυνων δέντρων (λεύκες)από Τέροβο έως την είσοδο 

της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή ξερών και μεγάλων επικίνδυνων δέντρων 

(λεύκες)από Τέροβο έως την είσοδο της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)». ΕΡΓΟ: «Συντήρηση 

,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (2009 

ΕΠ53000002). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000001 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. 2015ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών και μεγάλων 
επικίνδυνων δέντρων (λεύκες) από Τέροβο έως την είσοδο της πόλης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η κοπή και απομάκρυνση των ξερών και επικίνδυνων 
μεγάλων δέντρων (λεύκες –κυπαρίσσια) που βρίσκονται κοντά στα ερείσματα της εθνικής οδού και είναι 
μέσα σε καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης αυτών στο 
οδόστρωμα, μετά από άσχημες καιρικές συνθήκες.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1420/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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.9350/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2036/24-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη :  

1 .Τις διαμαρτυρίες του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Ψαθά Βασιλείου για τα προβλήματα ορατότητας στο 

Επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Άρτας λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους  

μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη  για την εύρυθμη λειτουργία  το κλάδεμα των δένδρων-θάμνων  και 

η κοπή των χόρτων, των Επαρχιακών Οδών του νομού Άρτας ώστε να  έχουμε πλήρη αποκατάσταση της 

ορατότητας  των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τόσο στις ευθυγραμμίες όσο 

περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και 

ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από 

πυρκαγιές. 

2. Την  με  αριθμ. : 99132/3161/28-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.). σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση 

και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021)» της ΣΑΕΠ 

Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου «Συντήρηση  πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας(παροχή υπηρεσιών)».ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση  πρασίνου στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».έργου : «Συντήρηση, 

συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο  Περιφέρειας Ηπείρου 2019-

2021)»,της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001προϋπολογισμού: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο  Περιφέρειας 
Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη κλαδέματος των δένδρων-θάμνων και  η κοπή των χόρτων στο ως άνω 
επαρχιακό δίκτυο, για την πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων αυτοκινήτων σε αυτό 
και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις ευθυγραμμίες, όσο περισσότερο στις στροφές και στις 
διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά την περίοδο με αυξημένη 
κίνηση, λόγω τουρισμού αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1421/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», 
προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/28782010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης 
Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020 και 8/30/29-05-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε α) η πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 257.000,00 € με ΦΠΑ για την 
υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - 
Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 
2014-2020 και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 
9459.15.000.01, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020, β) η διενέργεια και η κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10659/25-06-2020 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει του αριθμ. πρωτ. 63858/22-06-2020 
εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα 
σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 
έργο και γ) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την με α/α 1525 & αριθμ. πρωτ. 83839/11124/01-07-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1571, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15538/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2069/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του θέματος, που αφορά στα στάδια «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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 Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/24-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 
και με Α/Α Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αντικείμενο 
την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για 
το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan 
Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-
B Balkan-Mediterranean 2014-2020, προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.15.000.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», 
της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας «TREK 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» και αφού διαπίστωσε ότι τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης, έκρινε 
δεκτή την προσφορά για τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση ανά κριτήριο, της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 
«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», και διαμόρφωσε τον 
συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας, σύμφωνα με τον οποίο, η τελική βαθμολογία της τεχνικής 
προσφοράς του συμμετέχοντα είναι ίση με 136,27 βαθμούς και κρίνεται αποδεκτή και επομένως 
συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών. 

 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό Νο1/24-07-2020 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας, στον ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
βάσει της αριθμ. πρωτ. 83819/11120/01-07-2020 και με Α/Α Συστήματος: 83960 διακήρυξης, με 
αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of 
the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, προϋπολογισμού € 257.000,00 με ΦΠΑ, 

και στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του 
(υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα 
προσφορά του οικονομικού φορέα «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΕ», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και η 
τεχνική της προσφορά πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο 
και βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ΒΤ=136,27 βαθμούς. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
     Στην Ηγουμενίτσα, στις 24-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, στα γραφεία της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ 16/967/29-06-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ως επιτροπή διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 
Συστήματος 83960 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμ. 
πρωτ. 83819/11120/01.07.2020 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ.  
16/967/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy 
Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 
 

1. κ. Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 

2. κ. Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος 

3. κα Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής αφού  διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  
συνεδρίασης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της απόφαση της  οικονομικής επιτροπής και  την Διακήρυξη 
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:  
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για 
το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan 
Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B 
Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» παρατηρεί τα εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – 

Promoting Energy Efficiency in Public Buildings 

of the Balkan Mediterranean Territory” στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-B Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» 

 

Ηγουμενίτσα  26 / 08 /2020 
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   Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
τον αριθμό 83960.   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη 20/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ, και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών  24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
 

Η Επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  www.promitheus.gov.gr για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
83960 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) 
Προσφορά από τους παρακάτω υποψηφίους:  

  

 Υποψήφιος 
 

Κατάσταση  Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

Ενεργός 15/07/2020 16:17:37 

 
 Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  
Στη συνέχεια  η επιτροπή εισήλθε με τους διαπιστευμένους κωδικούς, (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), στο σύστημα  προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» ώστε  να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α 
συστήματος: 

 

Α/Α Υποψήφιος Α/Α προσφοράς συστήματος  
1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
 180981 

 

 
Η προσφορά  περιλάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης του συστήματος και τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής 

- Τεχνική προσφορά» της προσφοράς των συμμετεχόντων. 
  Η Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών, 
παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τους σφραγισμένους  φάκελους με τα 
απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη: 

Α/Α Υποψήφιος Αριθμός Πρωτοκόλλου 
1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
93183/12517/16.07.2020 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα κάτωθι: 

Α/Α Υποψήφιος  
1 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του περιεχομένου των 

Δικαιολογητικών των Προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής – 
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» της Διακήρυξης 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!DbEvjbHVWTAVthjsgaPF3A%7D&bid_number=%7B!!0a5Y.ZzhZ1or84-JcpvYhA%7D&_ti=700009081&oapc=12&oas=8gKznQzGobS5HUCfv83-pQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!wxpQX2v67ZvD5C7zuHqfTg%7D&bid_number=%7B!!sFSEpunqAFsIJcbVSD3RbQ%7D&_ti=5356577&oapc=14&oas=nPybTQF_XWe4WV5TuUhNTQ..
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Συγκεκριμένα εξετάστηκαν αναλυτικά:  

 Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που ο συμμετέχων επισύναψε μέσω του συστήματος στην 
προσφορά του.  

 Τα ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής προσφοράς. 
 Το σύνολο των εγγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος σε έντυπη μορφή.  

Από την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων και αρχείων διαπιστώθηκε ότι οι υποβαλλόμενες 
προσφορές των συμμετεχόντων: 

 

1. TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.  

πληροί όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου  η προσφορά του γίνεται δεκτή 
για τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

  Έπειτα η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω, προέβη στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντα και βαθμολογήθηκαν βάσει των Συντελεστών 
του Πίνακα της παραγράφου 2.3 της διακήρυξης. 

Η τελική βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων Αξιολόγησης σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους Συντελεστές και η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς εμφανίζεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

I. 
Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒKM) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

TREK TREK 

Βαθμολογία 
Σταθμισμένη 

βαθμολογία  
Βαθμολογία 

1 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

2 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ 

1. Κατανόηση απαιτήσεων Έργου 
20% 137,00 27,40 

137,00 138,00 136,00 

2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του Έργου 
30% 136,67 41,00 

136,00 137,00 137,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒKM) 50%        

II. 
Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

TREK TREK 

Βαθμολογία 
Σταθμισμένη 

βαθμολογία  
Βαθμολογία 

1 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

2 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ 

1. Φάσεις - Παραδοτέα έργου 20% 137,00 27,40 138,00 136,00 137,00 

2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 10% 135,00 13,50 136,00 134,00 135,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 30%        

III. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ)       

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

TREK TREK 

Βαθμολογία 
Σταθμισμένη 

βαθμολογία  
Βαθμολογία 

1 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

2 ΜΕΛΟΣ 

Βαθμολογία 

3 ΜΕΛΟΣ 

1. 

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής 

δομής και κατανομής ρόλων για την κάλυψη των 

ειδικών απαιτήσεων του Έργου 

10% 133,67 13,37 

135,00 134,00 132,00 

2. 

Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και 

επικοινωνίας του αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής  

10% 136,00 13,60 

137,00 138,00 133,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 20%        

  
Η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών (ΒΤ) 

είναι: 
    136,27 

   

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
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Επομένως η τελική βαθμολογία της  τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα TREK 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. είναι ίση με 136,27 βαθμούς και κρίνεται 

αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

Ο ορισμός της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονομικών 
Προσφορών. 

 θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος με επόμενο 
έγγραφο. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
 
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                  

1.Ζαραβούτσης Θεόδωρος, Πρόεδρος 

 
2.Μπάρμπας Αντώνιος , Μέλος 

 

3.Τριανταφύλλου Ιωάννα, Μέλος 

 

 

 

  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4143&tradingPartnerId=21721&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846360394&oapc=8&oas=pEbai-wJ9Dq2rfsxqFQjSg..
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1423/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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 Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14864/17-08-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 1995/17-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης 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: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
μηχανημάτων, οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2020 και ανειλημμένες 
υποχρεώσεις έτους 2019), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής 
για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον κατωτέρω πίνακα: 

α/α 

Αριθμ. 

Κυκλ. 

Μηχ/τος - 

Οχ/τος 

Είδος 

Μηχανήματος 

- Οχήματος 

Ανταλλακτικά - Εργασία 

Ανταλ/κά - 

Εργασία (ποσό 

χωρίς ΦΠΑ) 

Ανταλ/κά - 

Εργασία 

(ποσό με 

ΦΠΑ) 

1 ΚΗΙ 9208 ΟΧΗΜΑ 

Ένα ζεύγος λαμπτήρων  Η7-LED 60,00 74,40 

Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών 

(εργασία) 
40,00 49,60 

Ένα ζεύγος λαμπτήρων  Η1-LED 60,00 74,40 

Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών 

(εργασία) 
40,00 49,60 

Ένα ζεύγος λαμπτήρων  T10-LED 60,00 74,60 

Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών 

(εργασία) 
40,00 49,60 

Τέσσερις(4) αντιστάσεις  λαμπτήρων 60,00 74,60 

Επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών 

(εργασία) 
40,00 49,60 

ΣΥΝΟΛΟ: 400,00 496,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1424/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση 
μηχανημάτων για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ από πυρκαγιά με διάθεση μηχανημάτων προς ενίσχυση των πυροσβεστικών 
δυνάμεων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15017/19-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2004/19-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής: «… Παρακαλούμε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης (Παροχή Υπηρεσιών) για 

μίσθωση μηχανημάτων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 110620/3593/19-08-2020 απόφαση έγκριση διάθεσης 

πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου 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: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ από πυρκαγιά με διάθεση μηχανημάτων προς ενίσχυση των πυροσβεστικών 

δυνάμεων), ως  κατωτέρω πίνακας:….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.740,00 € 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 παροχή υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ από πυρκαγιά με διάθεση μηχανημάτων προς ενίσχυση 
των πυροσβεστικών δυνάμεων». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1425/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 56ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15347/25-
08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2050/25-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης η 
οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 
2020, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερομένης δαπάνης η οποία εξυπηρετεί 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0899.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έτους 2020, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

α/

α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ           

(Ποσό με 

ΦΠΑ) € 

1 Ξυλουργικές εργασίες 

Ξυλουργικές εργασίες εντός του κτιρίου της ΠΕΘ, ήτοι 

αφαίρεση και ξήλωμα παλαιών ξύλινων πορτών και κασωμάτων 

και λοιπών εργασιών, λόγω πυροπροστασίας. 

560,00 € 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-166- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1426/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Απόφαση επί αιτημάτων, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαία συμβάντα. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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 εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 14677/11-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 1987/13-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στις οποίες, η Νομικός Σύμβουλος κ. 
Σόνια Κων. Φάτσιου, επί των υποβληθέντων αιτημάτων για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας 
συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος, και για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις, γνωμοδοτεί για την απόρριψη αυτών, επειδή « … δεν 
προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου πληρότητα των στοιχείων του κρινόμενου φακέλου για τη 
σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010 ». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να γίνει 
αποδεκτή η εισήγηση της Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας, κας 
Σόνιας Κων. Φάτσιου, περί μη εξωδικαστικού συμβιβασμού ως προς τα υποβληθέντα αιτήματα.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Απορρίπτει τα αιτήματα των: α) Γεωργίου Κοτσώρη, β) Διονυσίου Μπαλαούρα, γ) Θωμά Μπούλη, δ) 
Νικολάου Καλούση και ε) Πάντελή Μάντζα και Ελένης Τάσση, για εξώδικο συμβιβασμό εκ μέρους της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά σε καταβολή αποζημιώσεως για υλικές ζημιές από 
τροχαίο συμβάν, λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση 
ατυχήματος, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις της Νομικού Συμβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, κας Σόνιας Κων. Φάτσιου, ως εξής:  

Α. «…     Με το αριθμ. 10434/1504/24-01-2020 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
του Κου. Γεωργίου Κοτσώρη για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της 
Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του και του ρυμουλκού λόγω 
κακής συντήρησης του οδοστρώματος και κακής σηματοδότησης ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
σαράντα πέντε  χιλιάδων ( 45.000,00 ) ευρώ.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει και επικαλείται το από 23-01-2020 
δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος στο οποίο αναφέρεται ότι, την 23-01-2020 οδηγώντας το με αριθμ. 
Κυκλ. HAL 435 ΙΧΕ αυτοκίνητο του στο οποίο υπήρχε ρυμουλκό, επί της ΕΟ Ηγουμενίτσας –Πρέβεζας, 
στη θέση «Άγιος Νεκτάριος», ανετράπη το όχημά του, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημίες. Με βάση τα 
παραπάνω στοιχεία, το από 23-01-2020 έγγραφο που αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 23-01-
2020 στο επίμαχο σημείο  ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας που υπέστη 
στο αυτοκίνητο του το ποσό που δαπάνησε για την αποκατάστασή της, το οποίο δεν προσδιορίζεται στην 
αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, 
σύμφωνα με το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος το όχημα εξετράπη της πορείας του λόγω 
ολισθηρότητας και δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η ταχύτητα του οχήματος την στιγμή εκείνη. Επομένως, 
δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγηση 
του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του να οδηγήσει με ασφάλεια επί του οδοστρώματος 
λόγω της ώρας (πρωινή) και λόγω της εποχής του έτους (Ιανουάριος).    
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     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του 
ν.3852/2010.  …». 

 

Β. «…   Με το αριθμ. 121728/3029/10-10-2019 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
του Κου. Διονυσίου Μπαλαούρα για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων 
της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( πτώση του αυτοκινήτου του σε πέτρες ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
σαράντα πέντε  χιλιάδων ( 45.000,00 ) ευρώ.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει και επικαλείται το από 27-07-2019 
δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος στο οποίο   αναφέρεται ότι, την 27-07-2019 οδηγώντας το ΙΧΕ 
αυτοκίνητο του, επέπεσε σε πέτρες που υπήρχαν επί του οδοστρώματος που εκινείτο, με αποτέλεσμα να 
υποστεί ζημίες. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία,  δεν υπάρχει στο φάκελο έγγραφο που αναφέρεται σε 
επιτόπιο έλεγχο που έγινε στο επίμαχο σημείο, ούτε ο αιτών προσκομίζει σχετικές φωτογραφίες και 
υποβάλλει απλώς μια αίτηση, μετά των σχετικών τιμολογίων, με την οποία ζητάει να του καταβάλλει η 
Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας που υπέστη στο αυτοκίνητο του το ποσό των  454,61 ευρώ. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, 
στο φάκελο δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το  σημείο του ασφαλτοτάπητα που αναφέρεται ο αιτών 
και το σημείο που βρίσκονταν οι πέτρες, δεδομένης και της ώρας του συμβάντος (04:00πμ). Επομένως, 
δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγηση 
του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του να ενεργήσει κίνηση για να αποφύγει το εν λόγω 
τμήμα της οδού, το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν ήταν στην άκρη του οδοστρώματος και δεν εμπόδιζε  την 
άνετη διέλευση του στο υπόλοιπο του ρεύματος κυκλοφορίας.    

     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του 
ν.3852/2010.  …». 

 

Γ. «… Με το αριθμ. 151229/2102/07-10-2019 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
του Κου. Θωμά Μπούλη για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της 
Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( πτώση του αυτοκινήτου του σε λακκούβα ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
σαράντα πέντε  χιλιάδων ( 45.000,00 ) ευρώ.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει μόνο την αίτησή του στην οποία   
αναφέρεται ότι, την 31-01-2019 οδηγώντας το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, επέπεσε σε λακκούβα που υπήρχε επί 
του οδοστρώματος που εκινείτο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημίες. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία,  δεν 
υπάρχει στο φάκελο έγγραφο που αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που έγινε στο επίμαχο σημείο, ούτε ο 
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αιτών προσκομίζει σχετικές φωτογραφίες ούτε δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος και υποβάλλει απλώς 
μια αίτηση με την οποία ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας που υπέστη στο 
αυτοκίνητο του το ποσό των  85,00 ευρώ. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, 
στο φάκελο δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το  σημείο του ασφαλτοτάπητα που αναφέρεται ο 
αιτών. Επομένως, δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 
συνθήκες οδήγηση του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του να ενεργήσει κίνηση για να 
αποφύγει το εν λόγω τμήμα της οδού, το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν ήταν στην άκρη του οδοστρώματος 
και δεν εμπόδιζε  την άνετη διέλευση του στο υπόλοιπο του ρεύματος κυκλοφορίας.    

     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του 
ν.3852/2010.  …». 

 

Δ. «… Με το αριθμ. 46344/600/17-04-2018 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
του Κου. Νικολάου Καλούση για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της 
Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( πτώση του αυτοκινήτου του σε λακκούβα ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
σαράντα πέντε  χιλιάδων ( 45.000,00 ) ευρώ.  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει και επικαλείται το από 26-02-2018 
δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος στο οποίο   αναφέρεται ότι, την 26-02-2018 οδηγώντας το με αριθμ. 
Κυκλ. ΖΗΒ 6829 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, επέπεσε σε λακκούβα που υπήρχε επί του οδοστρώματος που 
εκινείτο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημίες. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το από 26-02-2018 έγγραφο 
που αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 26-02-2018 στο επίμαχο σημείο  και τις φωτογραφίες  
που προσκομίζει ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας που υπέστη στο 
αυτοκίνητο του το ποσό των  335,00 ευρώ. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, το 
σημείο που αναφέρεται ο αιτών βρίσκεται στην άκρη του  ασφαλτοτάπητα, εκτός διαγράμμισης. 
Επομένως, δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 
συνθήκες οδήγηση του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του να ενεργήσει κίνηση για να 
αποφύγει το εν λόγω τμήμα της οδού, το οποίο ήταν στην άκρη του οδοστρώματος και δεν εμπόδιζε  την 
άνετη διέλευση του στο υπόλοιπο του ρεύματος κυκλοφορίας.    

     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του 
ν.3852/2010.  …». 

 

Ε. «…  Με το αριθμ. 51851/659/02-05-2018 έγγραφο, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα 
των κ.κ. Πάντελή Μάντζα και Ελένης Τάσση για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς 
των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος ( πτώση του αυτοκινήτου τους σε λακκούβα ). 

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως : 

     Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των 
σαράντα πέντε  χιλιάδων ( 45.000,00 ) ευρώ.  
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     Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, 
μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
βάρος  των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα ( άρθρα  105,106ΕισΝΑΚ ) και η οποία 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες την αποζημίωση προσκομίζουν και επικαλούνται το από 19-
01-2018 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος στο οποίο   αναφέρεται ότι, την 19-01-2018 οδηγώντας το με 
αριθμ. Κυκλ. ΙΝΝ 6551 ΙΧΕ αυτοκίνητο τους, επέπεσαν σε λακκούβα που υπήρχε επί του οδοστρώματος 
που εκινούντο, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί ζημίες. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το από 19-
01-2018 έγγραφο που αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 19-01-2018 στο επίμαχο σημείο  και 
τις φωτογραφίες  που προσκομίζουν ζητάνε να τους καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας 
που υπέστη στο αυτοκίνητο τους το ποσό των  250,00 ευρώ. 

     Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη 
ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, το 
σημείο που αναφέρονται οι αιτούντες βρίσκεται στην διαγράμμιση του  ασφαλτοτάπητα που διαχωρίσει 
τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Επομένως, δεν υφίστανται  στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και 
προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγηση των αιτούντων (καθώς αναφέρουν στην αίτησή 
τους ότι το όχημα ακολούθησε φρενήρη πορεία), καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του οδηγού να 
ενεργήσει κίνηση για να αποφύγει το εν λόγω τμήμα της οδού, το οποίο ήταν στην άκρη της 
διαγράμμισης του οδοστρώματος και δεν εμπόδιζε  την άνετη διέλευση του στο υπόλοιπο του ρεύματος 
κυκλοφορίας.    

     Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου  πληρότητα των στοιχείων του 
κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του 
ν.3852/2010.  …». 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, ο οποίος εισηγήθηκε να γίνουν αποδεκτά τα 
υποβληθέντα αιτήματα και να αποζημιωθούν οι αιτούντες για τις υλικές ζημιές των οχημάτων τους. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1427/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου 
Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου “Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η 
επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας”». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8586/15-07-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1989/14-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι στα πλαίσια του έργου : ‘Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό 

Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας’ προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου 

Ιωαννίνων από εξειδικευμένο επιστήμονα ( δασολόγο ή δασοπόνο)  που δε διαθέτει η Υπηρεσία μας.                  

2. Την  με  αριθμ. : 91369/2889/14-07-2020 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 : « Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο 

πλαίσιο του έργου ‘Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – 

Γέφυρα Πλάκας’ » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Παροχή υπηρεσιών για την 

σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου ‘Οδός σύνδεσης του Α/Κ 

Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας’ »  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 «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών 
μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου ‘Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας 
Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας’», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι στα πλαίσια του έργου: ‘Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η 
επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας’ προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ανταποδοτικών μελετών του 
Δασαρχείου Ιωαννίνων από εξειδικευμένο επιστήμονα (δασολόγο ή δασοπόνο) που δε διαθέτει η 
Υπηρεσία. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1428/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων περιοχής Πλαταριάς (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 

(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10428/20-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2011/20-08-2020 

στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Παίρνοντας υπόψη  

1.  Στα πλαίσια του έργου : « Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, 

δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς », που 

είναι υπό κατασκευή, και συγκεκριμένα το υδραυλικό σύστημα απορροής των όμβριων υδάτων της νέας οδού, 

παλαιά τεχνικά είχαν επιχωθεί, καθώς και σχεδόν όλες οι χωμάτινοι τάφροι παράλληλα της υφιστάμενης οδού,  

προκειμένου να αποκτήσουν οι παρόδιοι πρόσβαση. Τα παραπάνω αντιμετωπίστηκαν με το υπό εκτέλεση έργο, 

προέκυψε όμως η ανάγκη καθαρισμού γενικότερα των τάφρων της περιοχής, ώστε τα όμβρια να καταλήγουν 

στους φυσικούς αποδέκτες και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.    

 2. Την  με  αριθμ. : 109963/3576/18-08-2020  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020 »  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000002 με υποέργο : « Καθαρισμός τάφρων περιοχής Πλαταριάς ( παροχή υπηρεσιών) ». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Καθαρισμός τάφρων περιοχής 

Πλαταριάς ( παροχή υπηρεσιών) » του έργου :  « Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000002, προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει 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. 2018ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018-2020», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων περιοχής Πλαταριάς (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση 
οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», που είναι υπό κατασκευή, 
προέκυψε η ανάγκη καθαρισμού γενικότερα των τάφρων της περιοχής, ώστε τα όμβρια να καταλήγουν 
στους φυσικούς αποδέκτες και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1429/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 60ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. 
Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 
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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 12/685/13-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1398/11-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 149550/4412/03-
10-2019 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 708 και αρ. πρωτ. 25402/851/17.02.2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 698 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 13/735/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 14-05-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-6077-eba-2020-05-14-10:00:00.000000) 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 15/911/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. πρωτ. 70310/159/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μετάθεση 
καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το  έργο: «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - 
Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ». 

8. Την αριθμ. 17/1037/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 02-07-2020 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. 90293-2, που διενεργήθηκε την 02-07-2020 για την κατασκευή του έργου 
Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – 
Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2020 και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Ηλίας Κατσιμπόκης 
του Κων/νου, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 53,13 % και προσφερόμενο ποσό 45.356,16 € 
χωρίς  ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3700/21-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2027/21-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
11-08-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου, ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση 53,13 % και προσφερόμενο ποσό 45.356,16 € χωρίς  ΦΠΑ (56.241,64 € 
με ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 
διενεργήθηκε στις 02-07-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90293-2, για την κατασκευή του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – 
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Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.010.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου.  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 02-07-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - 
βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 
€ 120.000,00 με ΦΠΑ, στον κ. Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 53,13 
% και προσφερόμενο ποσό 45.356,16 € χωρίς  ΦΠΑ (56.241,64 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 02-07-
2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1037/08-07-2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 11-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον κ. Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου, την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 
45.356,16 € χωρίς ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.010.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 
708 και αρ. πρωτ. 25402/851/17.02.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 698 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2Ο ) 
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου:  «Συντήρηση - βελτίωση οδού 

Ν. Σινώπη-Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)». 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την  11η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. οι: 

1. Γεωργία Τζίμα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως Πρόεδρος, 
2. Ευαγγελία Ιωάννου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως Μέλος,  
3. Νικόλαος Τζάρας, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 13/735/22-05-2020  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΑΓΦ7Λ9-Υ2Η), μετά το από 14-05-2020 
αποτέλεσμα κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 02-07-2020 πρακτικό της δημοπρασίας του 
παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. 17/1037/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  της  02-07-2020, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
ο κ. Ηλίας Κατσιμπόκης του Κωνσταντίνου, με μέση έκπτωση πενήντα τρία και δέκα τρία επί τοις 
εκατό (53,13%) και προσφερόμενο ποσό 45.356,16 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Το αρ. πρωτ. 92951/2938/16-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 17/1037/08-
07-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη 
διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ.  98496/3139/27-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον  κ. Ηλίας Κατσιμπόκης του 
Κωνσταντίνου για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της 
διακήρυξης. 

5. Τα από 05/08/2020 δικαιολογητικά που ανέβασε στο ΕΣΗΔΗΣ. 

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα 
βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον  κ. Ηλίας Κατσιμπόκη του Κωνσταντίνου 
ο οποίος  προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τρία και δέκα τρία επί τοις εκατό (53,13 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 45.356,16 € χωρίς ΦΠΑ (56.241,64 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 02-07-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Πρέβεζα,    11/08/2020 

 Η Επιτροπή 

 1. Γεωργία Τζίμα 

 2. Ευαγγελία Ιωάννου 

 3. Νικόλαος Τζάρας 
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1430/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός 
κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3618/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2012/20-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: «…Σας γνωρίζουμε ότι με το αριθ. Πρωτ. 53345/1387/11 -5-2020   έγγραφο του 

κου Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 208.455,67 € της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου με ΚΑ2012ΕΠ03000012 για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Από τη Δ/νση Διοικ/κου- Οικ/κου Π.Ε. Πρέβεζας, εκδόθηκε η με Α/Α 1293 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 1314 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της υπηρεσίας και  με αριθμ. Πρωτ. 66425/2608/2-6-2020 (ΑΔΑ:Ψ1Β47Λ9-ΟΞΨ). Από 

την Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η με   αριθμ.   Πρωτ. 

109021/3593/17-8-2020 μελέτη ( με ΑΔΑ: ΨΛΨ67Λ9-02Φ)  του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 

δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 168.109,41 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 208.455,67 €. Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική 

Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο 

Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού) του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω 

αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών 
έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3618/18-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 
όπως αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 109021/3593/17-08-
2020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.018.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 1293 και αρ. πρωτ. 66425/2608/02-06-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ1Β47Λ9-ΟΞΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1314 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1431/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/125/17-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και 
χαντακιών από φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις 
που έπληξαν την ΠΕ 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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. Φ.301/125/17-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1996/17-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών από 
φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την 
ΠΕ Πρέβεζας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. Φ.301/125/17-
08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μίσθωση μηχανημάτων για 
επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών από φερτά υλικά που προέκυψαν από 
τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας», το κείμενο την οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα  
Ταχ. Κωδ.  : 48100     
Πληροφορίες   : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Τηλέφωνο  : 26820 89012 - 2682362172  
Fax        : 2682362172 
Email          : v.nasi@php.gov.gr 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 Πρέβεζα:  17-8-2020 

              Αρ.Πρωτ.: Φ.301/125 
 
 
ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
               
               Πλατεία Πύρρου 1      
               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών από 
φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την 
ΠΕ Πρέβεζας» 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

O  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄) 

3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  και την αριθ. 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί 
φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών. 

7. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για 
την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ΄αριθ. 33/2599/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΣΔ7Λ9-4ΑΧ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για 
το έτος 2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων   για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου 
για το έτος 2020. 

11. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν (έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) και προκάλεσαν αυτές (καταστροφές, 
ζημίες), καθώς και την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασής τους. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Την απευθείας ανάθεση στις κατωτέρω  εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι : 

Α
/
Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
ΓΚΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

προϋπ.: 4.960€  (με ΦΠΑ) 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ 

Καθαρισμός ρεμάτων και 
χαντακιών από φερτά 
υλικά που προέκυψαν 

από τις πρόσφατες 
έντονες βροχοπτώσεις 
που έπληξαν την ΠΕ 

Πρέβεζας 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ  
ΜΕ 47461 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 123732 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ   ΙΝ 
9735 

2 
ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
προϋπ.: 7.440€ (με ΦΠΑ) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΜΕ 29086 
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ   ΜΕ 91558  
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΕΡΠΥΣΤΡ/ΡΟΣ  ΜΕ 
128730 
→ ΤΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 
     ΡΖΑ- 7653, ΡΖΗ -2863 & ΡΖΗ – 4354 

3 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

προϋπ.: 7.440€ (με ΦΠΑ) 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΗΡΟΥ 

→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΜΕ- 
95066 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΜΕ -3092 
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→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ/ΡΟΣ ΜΕ- 
41184 

4 

ΤΣΑΒΑΛΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

προϋπ.: 1.240€ (με ΦΠΑ) 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΤΚ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –ΦΟΡΤΩΤΗΣ    ΜΕ  
85651 
→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ   ΜΕ 47359 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΚ 4310 

5 
ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
προϋπ.: 3.720€ (με ΦΠΑ) 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥ 
ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

→ ΕΝΑΣ  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ/ΡΟΣ ΜΕ 
110754 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤ/ΡΟΣ  ΜΕ 
118954 
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –ΦΟΡΤΩΤΗΣ   ΜΕ   
96186 
→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΖΗ 4150 

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ως άνω 
αναφερόμενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από 17-8-2020 και μέχρι το πέρας της 
ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.  

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων με 

σκοπό τον καθαρισμό ρεμάτων και χαντακιών από φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες 
βροχοπτώσεις που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας, σε βάρος του έργου  με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» της ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και 
χαντακιών από φερτά υλικά που προέκυψαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την 
ΠΕ Πρέβεζας»).  

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών. 
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). 
 

Εσωτερική διανομή                 Ο  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

α) Αρχείο 
  

               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 

 

…………». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1433/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 64ο 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για 
τα έτη 2021 και 2022, συνολικού προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4206/24-08-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2034/24-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής::   

«… Έχοντας υπόψη: …. 

6. To αριθμ. πρωτ. 5040/17-06-2020 αίτημα του ΟΑΕΔ - Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, που αφορά την 

προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Πρέβεζας, για τα έτη 2021 και 2022. 

7. Το αρ. πρωτ. 42740/2082/07-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που αφορά 

την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα έτη 2021 και 2022. 

8. Την από 01.08.2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών.  

9. Το αρ. πρωτ. 106951/3855/11-08-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και την πράξη 

έγκρισης της δαπάνης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας. 

10. Τις με αριθ. πρωτ. οικ. 108471/3941/13-08-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΣ7Λ9-ΒΡ3) και αριθ. πρωτ. οικ. 

108473/3942/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6Ν6Μ7Λ9-84Υ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (πολυετείς), 

καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 1734 και 1735, 

αντίστοιχα. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση διενέργειας, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 

Π.Ε. Πρέβεζας, ανοικτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών 

Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 358.615,94 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη αμόλυβδη – 09132100-4, πετρέλαιο κίνησης – 09134100-8, 

πετρέλαιο θέρμανσης – 09135100-5). 

2. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διεθνούς (ηλεκτρονικού) 

διαγωνισμού. 

3. Τον ορισμό των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της 

προμήθειας. Τα προτεινόμενα μέλη έχουν ως ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΑΣ)…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών 
Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού € 358.615,94 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη αμόλυβδη – 09132100-4, πετρέλαιο κίνησης – 
09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης – 09135100-5). 

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022», συνολικού 
προϋπολογισμού € 358.615,94 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επιμεριζόμενη σε ποσότητες και 
δαπάνη, για πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
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Πρέβεζας, και αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 4206/24-08-2020 
εισήγηση της Υπηρεσίας, Σχέδιο Διακήρυξης. 

ΟΜΑΔΑ Είδος 
Ποσότητα 

Είδους σε LT 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα Αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Κωδικός CPV 

A Καύσιμα Θέρμανσης  21.958,40 €  

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 37.600 21.958,40 € 09135100-5 

Β Καύσιμα Κίνησης  267.248,00 €  

Β1 Πετρέλαιο Κίνησης 260.000 239.720,00 € 09134100-8 

Β2 Βενζίνη Αμόλυβδη (απλή) 24.000 27.528,00 € 09132100-4 

Η ως άνω δαπάνη, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για 
τα καύσιμα θέρμανσης, και στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1511 για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, σύμφωνα με τις 
αριθμ. πρωτ. 108471/3941/13-08-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΣ7Λ9-ΒΡ3) και 108473/3942/13-08-2020 (ΑΔΑ: 
6Ν6Μ7Λ9-84Υ), αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας, 1734 και 1735 αντίστοιχα, ενώ η δαπάνη για την 
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς Π.Ε. 
Πρέβεζας, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω διαγωνισμό, θα βαρύνει τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς τους. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση του ανωτέρω διεθνούς ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας υγρών 
καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022 
και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Χαρμαντά Αγγελική, Κλάδου Π.Ε. Διοικ/κού - 

Οικ/κού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - 

Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 

Κωνσταντινίδου Στεφανία, Κλάδου Π.Ε. 

Διοικ/κού - Οικ/κού, υπάλληλος της Δ/νσης 

Διοικ/κού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

2 

Λιόντος Βασίλειος, Κλάδου ΠΕ Διοικ/κού - 

Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - 

Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Ναστούλη Αναστασία, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - 

Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

3 

Κωνσταντή Κωνσταντίνα, Κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού - Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,  

Κατηφόρη Ιωάννα,  Κλάδου ΠΕ Διοικ/κού - 

Οικονομικού υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης 

της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την 
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα 
που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1435/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) 
Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-
2018). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 3/8/04-
03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 
2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
873/25-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2061/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

« … Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) – Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π..Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1417/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2020. 

5. Τις αριθμ. 1211/36/7-1-2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, 

καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας 

με α/α 18 και 19 αντίστοιχα. 

6. Την αρ. 2/2569/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία 

κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης 

παράτασης, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 

89785/3375/14.06.2019 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης, στους μειοδότες. 

7. Την αρ. 20/1291/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία εγκρίνει 

την παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ 

στις 30-06-2020.  

8. Το γεγονός ότι για τη νέα σχολική χρονιά 2020 – 21 υφίσταται ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις στα 

δρομολόγια καθώς έχουν προκύψει νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών.  

Α1. Τροποποίηση δρομολογίων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, 

για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, 

προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 

Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 89785/3375/14.06.2019 και Α/Α 

Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης  

Με την αρ. 2/2569/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκαν 

στους μειοδότες τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, 

προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 

Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), βάσει της αρ. πρωτ. 89785/3375/14.06.2019 και Α/Α 

Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75476 διακήρυξης.  

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις ως προς τους μεταφερόμενους μαθητές καθώς και νέες ανάγκες 

που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Συγκεκριμένα: 

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 6 και περιγραφή «Αγία Ελεούσα-Ριζοβούνι 

(Ανταπόκριση με μισθωμένο) πρωί-μεσημέρι», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας  

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Αγία Μαρίνα - Αγία Ελεούσα-– Θεσπρωτικό πρωί-

μεσημέρι» προκειμένου να μεταφερθεί και ένας νέος μαθητής από Αγία Μαρίνα που θα φοιτήσει στο 

Νηπιαγωγείο. Ο μαθητής του Δημοτικού θα πρέπει να μεταφερθεί έως το Θεσπρωτικό που είναι η σχολική 

μονάδα καθώς η ανταπόκριση είναι πολύ νωρίς και εκείνη την ώρα δεν έχει ανοίξει το Νηπιαγωγείο 

Ριζοβουνίου.                                                  
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 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 11 και περιγραφή «Θεσπρωτικό - Άγιοι Απόστολοι μόνο 

επιστροφή 16:00», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, χρήζει 

τροποποίησης σε  «Θεσπρωτικό – Γαλατάς - Άγιοι Απόστολοι μόνο επιστροφή 16:00» προκειμένου να 

μεταφερθούν και δύο μαθητές που κατοικούν στο Γαλατά και θα παρακολουθήσουν ολοήμερο.  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 21 και περιγραφή «Καστρί - Άνω Γοργόμυλος - Ν. 

Γοργόμυλος (πρωί - μεσημέρι 13:00) », του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Καστρί - Ξηρόκαμπος- Ν. Γοργόμυλος (πρωί - μεσημέρι 13:30) » 

προκειμένου να μεταφερθούν οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη σχολική μονάδα.  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 22 και περιγραφή «Πέντε Πηγάδια - Άνω Γοργόμυλος - 

Δημοτικό Ν. Γοργομύλου (πρωι - μεσημέρι 16:00)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας 

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Άνω Γοργομυλος – Νηπιαγωγείο -  Δημοτικό 

Ν. Γοργομύλου (πρωι - μεσημέρι 13:30)» καθώς φέτος δεν υπάρχουν μαθητές από τα Πέντε Πηγάδια.                              

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 23 και περιγραφή «Κλεισούρα - Γυμνότοπος- Ν. 

Γοργόμυλος (πρωί - μεσημέρι 16:00)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΜΠΑΚΑΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Κλεισούρα - Γυμνότοπος- Ξηρόκαμπος - Ν. Γοργόμυλος (πρωί 

- μεσημέρι 16:00)» προκειμένου να μεταφερθούν οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη σχολική μονάδα.  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 24 και περιγραφή «Γοργόμυλος- Καστρί (μόνο 

επιστροφή 16:00)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

χρήζει τροποποίησης σε  «Γοργόμυλος - Άνω Γοργόμυλος (μόνο επιστροφή 16:00)» προκειμένου να 

μεταφερθεί ένας μαθητής από τον Άνω Γοργόμυλο που παρακολουθεί το ολοήμερο .  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 27 και περιγραφή «Τέρμα Σταδίου – Μπάρες – 1ο 

Δημοτικό Φιλιππιάδας (πρωί μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας  ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Μπάρες – 1ο Δημοτικό – Τέρμα Σταδίου 1ο Δημοτικό Φιλιππιάδας 

(πρωί μεσημέρι) » καθώς οι μαθητές στο σύνολο τους είναι πέντε (τέσσερεις από τις Μπάρες και ένας από 

το Τέρμα Σταδίου) .                           

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 30 και περιγραφή «Ρωμιά - 2ο Δημοτικό (πρωί - 

μεσημέρι 15:00)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

χρήζει τροποποίησης σε  «Ρωμιά – Χαρατσάρι (μόνο πρωί) - 2ο Δημοτικό (πρωί - μεσημέρι 15:00) » 

προκειμένου να μεταφερθεί και ένας μαθητής από το Χαρατσάρι μόνο το πρωί.   

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 34 με περιγραφή «Ζαρκοράχη Μπουσούλιστας - 3ο 

Νηπιαγωγείο 3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Ζαρκοράχη Μπουσούλιστας - 3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας» 

καθώς ο μαθητής του Νηπιαγωγείου φέτος φοιτά στο Δημοτικό.  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 36 και περιγραφή «Τέρμα Αναπαύσεως - 3ο Δημοτικό 

Φιλιππιάδας (πρωί - μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Τέρμα Αναπαύσεως – Ζαλόγγου 29 - 3ο Δημοτικό 

Φιλιππιάδας (πρωί) - 2ο Δημοτικό – Χαρατσάρι –3ο Δημοτικό – Ζαλόγγου 29 - τέρμα Αναπαύσεως 

(μεσημέρι)» προκειμένου να μεταφερθούν και μαθητές που κατοικούν στην οδό Ζαλόγγου καθώς και ένας 

μαθητής από το Χαρατσάρι μόνο το μεσημέρι.   

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 41 και περιγραφή «Ομορφάδα - Φιλιππιάδα (Αφ.8:15 - 

Αν.13:20 η 14:05)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χρήζει 

τροποποίησης σε  «Ομορφάδα – Βαθύ - Φιλιππιάδα (Αφ.8:15 - Αν.13:20 η 14:05) » προκειμένου να 

μεταφερθεί και ένας μαθητής από το Βαθύ.    

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 45 και περιγραφή «Λούτσα – Βαλανιδοράχη – 

Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου (πρωί – μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Αμμουδιά  - Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου - Βαλανιδορράχη 

– Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου (πρωί - μεσημέρι) » για να εξυπηρετήσει τέσσερεις μαθητές από την 

Αμμουδιά και έναν μαθητή από τη Βαλανιδορράχη.  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 47 και περιγραφή «Κορωνόπουλο – Θέμελο – Δημοτικό 

Μεσοποτάμου (πρωί – μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, 

χρήζει τροποποίησης σε  «Κυψέλη - Κορώνη- Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί - μεσημέρι)» προκειμένου 

να μεταφερθούν μαθητές από Κυψέλη και Κορώνη.                             

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 65 και περιγραφή «Λούρος- Άνω Ράχη (μόνο επιστροφή) 

16:00», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, χρήζει τροποποίησης 

σε  «Λούρος- Νέο Σφηνωτό - Άνω Ράχη (μόνο επιστροφή) 16:00» προκειμένου να μεταφερθούν και 

μαθητές που κατοικούν στο Ν. Σφηνωτό και φοιτούν στο ολοήμερο.                           .  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 71 και περιγραφή «Μεγαδένδρο - παραλία 

Καστροσυκιάς - Νηπιαγωγείο Καστροσυκιάς (πρωί - μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο 

μεταφορέας ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ , χρήζει τροποποίησης σε  «Παραλία Ριζών - Νηπιαγωγείο Καστροσυκιάς 

(πρωί - μεσημέρι) » καθώς φέτος δεν υπάρχουν νήπια από το Μεγαδένδρο αλλά θα φοιτήσουν δύο μαθητές 

από την παραλία Ριζών.                            .  

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με α/α 78 και περιγραφή «Εκκλησιές- αποβίβαση Κανάλι - 
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επιβίβαση Κανάλι - Αρχάγγελος  (πρωί-μεσημέρι)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας 

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, χρήζει τροποποίησης σε  «Εκκλησιές- Φίχθι -αποβίβαση Κανάλι - 

επιβίβαση Κανάλι - Αρχάγγελος  (πρωί-μεσημέρι) » προκειμένου να  μεταφερθούν και δύο μαθητές από 

το Φίχθι που φοιτούν στο Κανάλι .                           

Α2. Τροποποίηση παρατεινόμενων δρομολογίων με την αρ. 20/1291/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία εγκρίνει την παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020 

Κάποια από τα παρατεινόμενα δρομολόγια χρήζουν τροποποίησης προκειμένου να προσαρμοστούν στις 

τρέχουσες ανάγκες για τη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020 -21.    

Συγκεκριμένα: 

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2017 με περιγραφή «Λεροπούλα-Περιοχή Καράλη – 3ο 

Δημοτικό (πρωϊ-μεσημέρι) (Αφ.8:15 - Αν.13:15)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας 

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, χρήζει τροποποίησης σε «Περιοχή Καράλη - Φιλιππιάδα (πρωϊ-

μεσημέρι)(Αφ.8:15 - Αν. 13:15)», καθώς τη φετινή χρονιά δε θα φοιτήσουν μαθητές από την περιοχή 

Λεροπούλα. 

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2017 με περιγραφή «Νικόπολη - Μάζωμα-12ο 

Νηπιαγωγείο Πρέβεζας (πρωϊ-μεσημέρι)  (Αφ.8:30 - Αν.13:00)», του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο 

μεταφορέας  ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , επανέρχεται στην αρχική του μορφή ως «Μάζωμα-Μιχαλίτσι-

Νικόπολη (πρωϊ-μεσημέρι)  (Αφ.8:30 - Αν.13:00) » καθώς φέτος θα επαναλειτουργήσει το Νηπιαγωγείο 

Νικόπολης όποτε τα νήπια θα φοιτήσουν σε αυτό και δε θα μεταφερθούν στο 12ο Νηπιαγωγείο.                             

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού του 2017 με περιγραφή «Ωρωπός -Ν.Σινώπη-Μιχαλίτσι-1ο 

ΕΠΑΛ Πρέβεζας-Ψαθάκι-Πρέβεζα-1ο Ειδικό Σχολείο Πρέβεζας (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00-Αν.13:15)», 

του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, χρήζει 

τροποποίησης σε  «Ωρωπός -Ν.Σινώπη-Ψαθάκι-Πρέβεζα-1ο Ειδικό Σχολείο Πρέβεζας (πρωί-μεσημέρι) 

(Αφ.8:00-Αν.13:15) » καθώς η μαθήτρια από το ΕΠΑΛ που κατοικούσε στο Μιχαλίτσι ολοκλήρωσε τις 

σπουδές της.                              

 Το δρομολόγιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με περιγραφή «Θέμελο-Καστρί - Κανάλι-1ο Ειδικό σχολείο 

Πρέβεζας (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15)»,του οποίου ανάδοχος αναδείχτηκε ο μεταφορέας 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  χρήζει τροποποίησης σε «Καστρί-Κανάλι-1ο Ειδικό σχολείο 

Πρέβεζας -1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15 » καθώς στο 1ο Ειδικό σχολείο 

Πρέβεζας δε φοιτά φέτος μαθητής από το Θέμελο αλλά μόνο από το Καστρί και το Κανάλι ενώ φοιτά από 

το Καστρί (Καναλλάκι) και ένας μαθητής στο 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας .  

Β. Στην αρ. 3/207/28-01-2020 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στον 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στα δρομολόγια ΟΜΑΔΑ 4 α/α 

7 και ΟΜΑΔΑ 4 α/α 8 που εκτελεί ο μεταφορέας ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.  εκ παραδρομής δεν έχει 

υπολογιστεί το σωστό ποσοστό έκπτωσης . Το ορθό ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. την έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων των υφιστάμενων δρομολογίων όπως περιγράφονται στους 

ΠΙΝΑΚΕΣ α και β που ακολουθούν :  

α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 

β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ  

Β. τη διόρθωση της αρ. 3/207/28-01-2020 απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στον 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ όσο αφορά στα δρομολόγια 

ΟΜΑΔΑ 4 α/α 7 και ΟΜΑΔΑ 4 α/α 8 που εκτελεί ο μεταφορέας ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.  ως εξής: 

(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2020 

(Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821). …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού 
έτους 2020-2021, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά τους από τον 
τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κατωτέρω υφισταμένων δρομολογίων όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στους κάτωθι πίνακες, ως εξής: 
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α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 
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6 

Αγία Ελεούσα-
Ριζοβούνι 

(Ανταπόκριση με 

μισθωμένο) πρωί-
μεσημέρι 

5,7 23,20 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

0 23,20 

Αγία Μαρίνα - Αγία 

Ελεούσα-Θεσπρωτικό 

πρωί-μεσημέρι 

8,2 27,45 0 27,45 

11 

Θεσπρωτικό - Άγιοι 

Απόστολοι μόνο 

επιστροφή 16:00 

13,3 18,15 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

0 18,15 

Θεσπρωτικό – Γαλατάς - 

Άγιοι Απόστολοι μόνο 

επιστροφή 16:00 

13,3 18,15 0 18,15 

21 

Καστρί - Άνω 

Γοργόμυλος - Ν. 

Γοργόμυλος (πρωί - 
μεσημέρι 13:00) 

8,6 31,90 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
0 31,90 

Καστρί - Ξηρόκαμπος- 
Ν. Γοργόμυλος (πρωί - 

μεσημέρι 13:30) 

7,4 29,10 0 29,10 

22 

Πέντε Πηγάδια - Άνω 

Γοργόμυλος - 
Δημοτικό Ν. 

Γοργομύλου (πρωί - 

μεσημέρι 16:00) 

13,4 36,45 
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
0 36,45 

Άνω Γοργόμυλος – 

Νηπιαγωγείο -  
Δημοτικό Ν. 

Γοργομύλου (πρωί - 

μεσημέρι 13:30) 

3,8 20,40 0 20,40 

23 

Κλεισούρα - 

Γυμνότοπος- Ν. 
Γοργόμυλος (πρωί - 

μεσημέρι 16:00) 

17,5 44,50 
ΜΠΑΚΑΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
0 44,50 

Κλεισούρα - 
Γυμνότοπος- 

Ξηρόκαμπος - Ν. 

Γοργόμυλος (πρωί - 
μεσημέρι 16:00) 

17,5 44,50 0 44,50 

24 

Γοργόμυλος- Καστρί 

(μόνο επιστροφή 
16:00) 

7,3 14,20 
ΜΠΑΚΑΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
0 14,20 

Γοργόμυλος- Άνω 

Γοργόμυλος (μόνο 
επιστροφή 16:00 ) 

3,8 11,30 0 11,30 

27 

Τέρμα Σταδίου – 

Μπάρες – 1ο Δημοτικό 

Φιλιππιάδας (πρωί 
μεσημέρι) 

7,4 29,15 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 
23 22,45 

Μπάρες – 1ο Δημοτικό -

Τέρμα Σταδίου – 1ο 

Δημοτικό Φιλιππιάδας 
(πρωί μεσημέρι) 

9 31,90 23 24,56 

30 

Ρωμιά - 2ο Δημοτικό 

(πρωί - μεσημέρι 

15:00) 

3 20,35 
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
0 20,35 

Ρωμιά – Χαρατσάρι 

(μόνο πρωί) - 2ο 
Δημοτικό (πρωί - 

μεσημέρι 15:00) 

4,2 22,60 0 22,60 

34 

Ζαρκοράχη 

Μπουσούλιστας - 3ο 
Νηπιαγωγείο 3ο 

Δημοτικό Φιλιππιάδας  

3 19,80 
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
0 19,80 

Ζαρκοράχη 

Μπουσούλιστας - 3ο 

Δημοτικό Φιλιππιάδας 

3 19,80 0 19,80 

36 

Τέρμα Αναπαύσεως - 

3ο Δημοτικό 
Φιλιππιάδας (πρωί - 

μεσημέρι) 

1,7 17,90 
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
0 17,90 

Τέρμα Αναπαύσεως – 
Ζαλόγγου 29 - 3ο 

Δημοτικό Φιλιππιάδας 

(πρωί) - 2ο Δημοτικό – 
Χαρατσάρι –3ο 

Δημοτικό – Ζαλόγγου 

29 - τέρμα Αναπαύσεως 
(μεσημέρι) 

3,2 20,70 0 20,70 

41 

Ομορφάδα - 

Φιλιππιάδα (Αφ.8:15 - 
Αν.13:20 η 14:05) 

17,7 43,50 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
0 43,50 

Ομορφάδα – Βαθύ - 

Φιλιππιάδα (Αφ.8:15 - 
Αν.13:20 η 14:05) 

17,7 43,50 0 43,50 

45 

Λούτσα – 

Βαλανιδοράχη – 

Νηπιαγωγείο 

Μεσοποτάμου (πρωί – 

μεσημέρι) 

10,1 30,95 

ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΖΗΣΗΣ 

 

12 27,24 

Αμμουδιά  - 

Νηπιαγωγείο 

Μεσοποτάμου 

Βαλανιδορράχη – 

Νηπιαγωγείο 

Μεσοποτάμου (πρωί - 
μεσημέρι) 

13,5 36,15 12 31,81 

47 
Κορωνόπουλο – 

Θέμελο – Δημοτικό 
8,7 28,00 

ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΖΗΣΗΣ 
0 28,00 

Κυψέλη - Κορώνη-  

Δημοτικό Μεσοποτάμου 
(πρωί - μεσημέρι) 

9,5 29,35 0 29,35 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ
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Μεσοποτάμου (πρωί – 

μεσημέρι) 

65 

Λούρος-Άνω Ράχη 
(μόνο επιστροφή) 

16:00 

15,3 19,90 
ΠΑΤΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1 19,70 

Λούρος- Νέο Σφηνωτό - 
Άνω Ράχη (μόνο 

επιστροφή) 16:00 

15,3 19,90 1 19,70 

71 

Μεγαδένδρο - παραλία 
Καστροσυκιάς - 

Νηπιαγωγείο 

Καστροσυκιάς (πρωί - 
μεσημέρι) 

9,8 29,90 ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 29,60 

Παραλία Ριζών -  

Νηπιαγωγείο 
Καστροσυκιάς (πρωί - 

μεσημέρι) 

7,9 27,00 1 26,73 

78 

Εκκλησιές- αποβίβαση 
Κανάλι - επιβίβαση 

Κανάλι - Αρχάγγελος  

(πρωί-μεσημέρι) 

22,5 51,85 
ΑΚΡΙΒΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
0 51,85 

Εκκλησιές- Φίχθι -

αποβίβαση Κανάλι - 

επιβίβαση Κανάλι - 
Αρχάγγελος  (πρωί-

μεσημέρι) 

24 54,40 0 54,40 

       ΣΥΝΟΛΟ    444,05 

 

β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ  
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36 

Λεροπούλα - Περιοχή 

Καράλη - 3ο Δημοτικό 

(πρωί-μεσημέρι) 
(Αφ.8:00 - Αν.13:15) 

 

 29,85 

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 
 

1 
29,55 

 

Περιοχή Καράλη – 

Φιλιππιάδα (πρωί 
– μεσημέρι) 

7,9 26,65 1 26,38 

70 

Μάζωμα - Νικόπολη --

12ο Νηπιαγωγείο 
Πρέβεζας (πρωϊ-

μεσημέρι)  (Αφ.8:30 - 

Αν.13:00) 

8,4 27,60 
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20 22,08 

Μάζωμα-Μιχαλίτσι-

Νικόπολη (πρωϊ-

μεσημέρι)  (Αφ.8:30 
- Αν.13:00) 

5,8 23,05 20 18,44 

91 

Ωρωπός -Ν.Σινώπη-

Μιχαλίτσι-1ο ΕΠΑΛ 

Πρέβεζας-Ψαθάκι-

Πρέβεζα-1ο Ειδικό 

Σχολείο Πρέβεζας (πρωί-

μεσημέρι) (Αφ.8:00-
Αν.13:15) 

37 76,90 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΑΞΙ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

26 56,90 

Ωρωπός -Ν. Σινώπη- 
Ψαθάκι-Πρέβεζα-1ο 

Ειδικό Σχολείο 

Πρέβεζας (πρωί-
μεσημέρι) (Αφ.8:00-

Αν.13:15) 

36,1 75,35 26 55,76 

116 

Θέμελο-Καστρί - Κανάλι-
1ο Ειδικό σχολείο 

Πρέβεζας (πρωί-
μεσημέρι) (Αφ.8:00 - 

Αν.13:15) 

59 114,85 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΑΞΙ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

48 59,72 

Καστρί - Κανάλι-1ο 

Ειδικό σχολείο 

Πρέβεζας – 1ο 
Γυμνάσιο(πρωί-

μεσημέρι) (Αφ.8:00 - 
Αν.13:15) 

47,5 108,05 48 56,19 

       ΣΥΝΟΛΟ    156,77 

 

Β. Εγκρίνει τη διόρθωση της αριθμ. 3/207/28-01-2020 (στ. Α) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, στον 
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ όσο αφορά στα 
δρομολόγια ΟΜΑΔΑ 4 α/α 7 και ΟΜΑΔΑ 4 α/α 8 που εκτελεί ο μεταφορέας ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Α.Ε. επειδή εκ παραδρομής δεν έχει υπολογιστεί το σωστό ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ
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4/7 

Μουσικό Σχολείο- Οδός 

Παργινόσκαλας - 

Παργινόσκαλα-
Παντοκράτορας-Δροσιά-

Περιφερειακή Οδός 

(Καλαμίτσι) -Μύτικας-
Νικόπολη-Μιχαλίτσι-Ν.-

Σαμψούντα- Κανάλι-

Φραξύλα – Καστροσυκιά – 
Παραλία Καστροσυκιάς – 

Ριζά - παραλία Βράχου μόνο 

επιστροφή 15.00 

67,70 149,70 

ΚΤΕΛ 

ΝΟΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Α.Ε. 

15 127,25 

Μουσικό Σχολείο – οδός 

Παργινόσκαλας 
–Παργινόσκαλα-

Παντοκράτορας-Δροσιά-

Μύτικας-ΚΤΕΟ-
Νικόπολη-Μιχαλίτσι-Ν.-

Σαμψούντα-Κανάλι-

Φραξύλα-Καστροσυκιά–
Ριζά(μόνο 

επιστροφή15.00) 

61,90 137,48 15 116,86 

4/8 

Μουσικό Σχολείο-

Μαργαρώνα-7ο Δημοτικό-
Πετρίτσια-Ταράνα-Ψαθάκι-

Νεοχώρι-Άγιος Θωμάς 

(μόνο επιστροφή) 

20,10 45,98 

ΚΤΕΛ 

ΝΟΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Α.Ε. 

1  45,52  

Μουσικό Σχολείο-

Μαργαρώνα-7ο 
Δημοτικό-Πετρίτσια-

Ψαθάκι-Νεοχώρι-Άγιος 

Θωμάς (μόνο επιστροφή) 

20,10 45,98 1 45,52 

     
 

 ΣΥΝΟΛΟ    
 

162,38 

 

 Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 3/207/28-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως έχει. 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, 
ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1211/36/7-1-
2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1) αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 18 και 19 αντίστοιχα. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1436/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της 
Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση προς παλιό οικισμό (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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.10419/18-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2048/25-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  1100061/3588 από  18-08-2020 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 προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της 

Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση προς παλιό οικισμό   (παροχή υπηρεσιών)». 

7. Την από  18-08-2020 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  αποκατάσταση 

προσβάσεων προς κτηνοτροφικές και παραγωγικές μονάδες της περιοχής εν’ όψει του χειμώνα. Προκειμένου 

να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα προσπέλασης. Θα γίνει επίσης βελτίωση, καθαρισμό και διαμόρφωση 

των πρανών του οδικού δικτύου προς παλιά Κλειδωνιά, για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Αποκατάσταση προσβάσεων 

γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση προς 

παλιό οικισμό  (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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων 
γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών εκατέρωθεν της Εθνικής οδού στο ύψος της Κλειδωνιάς και βελτίωση 
προς παλιό οικισμό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης, 
καθαρισμού και διαμόρφωσης των πρανών του οδικού δικτύου προς παλιά Κλειδωνιά, για την ασφαλή 
κίνηση των οχημάτων και την αποκατάσταση προσβάσεων προς κτηνοτροφικές και παραγωγικές 
μονάδες της περιοχής, ενόψει του χειμώνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα 
προσπέλασης.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1437/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 68ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και διαμόρφωση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα όρια 
της Κόχλας (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.10787/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2072/26-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ. 113349/3672 από  25-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού   4.340,00€ 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: «Καθαρισμός και διαμόρφωση προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Κόχλας  

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 26-08-2020 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης 

προσβάσεων παραγωγικών μονάδων, όπου θα γίνει ανύψωση του υπάρχοντος δρόμου, αφού  είναι κάτω από 

το επίπεδο παρακείμενου ρέματος το οποίο κάθε χειμώνα πλημμυρίζει  και διακόπτεται η πρόσβαση των 

κτηνοτρόφων προς τις εγκαταστάσεις. Θα γίνουν εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα και υλικά της 

περιοχής.  . 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός και διαμόρφωση 

προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Κόχλας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 , προϋπολογισμού: 4.340,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 4.340,00 € 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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και διαμόρφωση προσβάσεων 
γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Κόχλας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-08-2020 
τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
εκτέλεση εργασιών, με χωματουργικά μηχανήματα και υλικά της περιοχής, αποκατάστασης προσβάσεων 
σε παραγωγικές μονάδες, με ανύψωση του υπάρχοντος δρόμου, αφού βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 
παρακείμενου ρέματος, το οποίο πλημμυρίζει κάθε χειμώνα και ως εκ τούτου διακόπτεται η πρόσβαση 
των κτηνοτρόφων προς τις εγκαταστάσεις. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1438/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 69ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστων υποδομών παραγωγικών 
μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ.10788/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2073/26-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ. 113359/3674  από  25-08-2020 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 

με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστων υποδομών παραγωγικών μονάδων στην  

ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 26-08-2020 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  συντήρησης σε μόνιμες 

υποδομές μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις κορυφές του βουνού του Δήμου Μετσόβου, προκειμένου να τις 

διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την διάρκεια και την αντοχή τους στο χρόνο.  Θα γίνουν εργασίες στερέωσης 

και ενίσχυσης εσωτερικά σταβλικών εγκαταστάσεων, στερέωση των επιστεγάσεων, επισκευή εξωτερικών 

τοιχοποιιών και επικαλύψεων, καθώς και επισκευή υδρομαστεύσεων και δεξαμενών νερού.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης και 

συντήρησης κοινόχρηστων υποδομών παραγωγικών μονάδων στην  ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (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 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης 
κοινόχρηστων υποδομών παραγωγικών μονάδων στην  ευρύτερη περιοχή Μετσόβου (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 26-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε μόνιμες υποδομές 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις κορυφές του βουνού του Δήμου Μετσόβου, στερέωσης και ενίσχυσης, 
εσωτερικά, σταβλικών εγκαταστάσεων, στερέωσης των επιστεγάσεων, επισκευής εξωτερικών 
τοιχοποιιών και επικαλύψεων, καθώς και επισκευής υδρομαστεύσεων και δεξαμενών νερού,  για την 
διατήρηση και αύξηση της αντοχής τους στο χρόνο. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1439/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές 
μονάδες στου Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’ (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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 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.10789/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2074/26-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  Έχοντας υπόψη…: 

6. Την υπ’ αριθ.  113355/3673  από  25-08-2020 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού    24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης 

υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές μονάδες στου Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’  

(παροχή υπηρεσιών)».  

7. Την από 26-08-2020 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 διαμόρφωσης 

υδρομάστευσης στα ορεινά του Συρράκου και συγκεκριμένα στην περιοχή ‘’Στέφα’’, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπιστούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Θα γίνουν 

εργασίες με μηχανήματα και τα χέρια για την συλλογή του νερού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης του 

σωλήνα μεταφοράς σε τουλάχιστον 1.500 μέτρα μήκους, μέσω δύσβατης και ιδιαίτερα απαιτητικής διαδρομής.  

Τέλος, θα γίνει διαμόρφωση χώρου ποτίσματος των ζώων.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης 

υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές μονάδες στου Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’    

(παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 

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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες διαμόρφωσης υδρομάστευσης και μεταφοράς νερού για παραγωγικές μονάδες στου 
Συρράκου από την περιοχή ‘’Στέφα’’    (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-08-2020 τεχνικής έκθεσης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών, με 
μηχανήματα και χέρια, συλλογής του νερού, αποκατάστασης, μέσω δύσβατης και ιδιαίτερα απαιτητικής 
διαδρομής του σωλήνα μεταφοράς, σε τουλάχιστον 1.500 μέτρα μήκους, διαμόρφωσης χώρου 
ποτίσματος των ζώων, καθώς επίσης εργασιών διαμόρφωσης υδρομάστευσης στα ορεινά του Συρράκου 
και συγκεκριμένα στην περιοχή ‘’Στέφα’’, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας που 
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι 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. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1440/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ 71ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 
3.055.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αριθμ. 25/2031/08-08-2019 και 2/110/20-01-2020 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το έργο «Earthquake disasters management integrated 
system» με ακρωνύμιο ERMIS, του Προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Italy 2014-
2020” και τα έργα WASTE RREACT - Integrated waste management facilities for boosting 
recycling and composting in 7 Regions» και «EX.TOUR - Developing and promoting extreme 
tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», αντίστοιχα. 

6. Την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € 
με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.555.000,00 € με ΦΠΑ σε 
βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000013 και β) ποσού € 1.500.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 5032684, που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - border Cooperation 
Programme «Greece  Albania 2014 - 2020» και 

Β. Καταρτίστηκε 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 του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 7799/01-07-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 14-11-2019 
τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου, η τροποποίηση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/123/28-08-2019 απόφαση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/147/25-05-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης δημοπράτησης του 
έργου ως μικτή σύμβαση, και βάσει της υπ’ αριθμ. 65459/24-06-2020 (Ο.Ε. 30-06-2020) 
θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για τα σχέδια διακηρύξεων του έργου και της 
αριθμ. πρωτ. 66155/6405/02-06-2020 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη 
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Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 21/1331/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 80697, για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των 
πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000013 και του 
έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 5032684, που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - border Cooperation 
Programme «Greece  Albania 2014 - 2020», κατά δεκαπέντε ημέρες, ήτοι για τις 7 
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. και συνακόλουθα η μετάθεση της 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., της ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής αιτήματος 
συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και της 
ημερομηνίας παροχής των σχετικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή προς όλους 
τους προσφέροντες έως την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10786/26-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2075/26-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου του θέματος, με ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 11η Σεπτεμβρίου 2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 04-08-2020 (mimed-
ecb-a-2-id-aa-6877-eba) ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, καθώς και τα 
επισυναπτόμενα στην εισήγηση, σχετικά έγγραφα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών 
εκπροσώπων. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή 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, με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 π.μ., για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2019ΕΠ03000013 και του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 
5032684, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - 
border Cooperation Programme «Greece  Albania 2014 - 2020», 

αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 04-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-6877-eba) και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές 
τους, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 751/19-08-2020,  1542/18-08-2020 και 494/19-08-2020 
έγγραφά τους αντίστοιχα, 

και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 
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Τακτικά μέλη: 

1 Τζανίδη Βιολέττα Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,   
Πρόεδρος 

2 Τσιατούρα Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,  στο Δήμο Ζίτσας,  

3 Μακρή Κυριακή Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών,  

4 Αντωνίου Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η.,  

5 Τσίγκρος Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου,  

6 Γκεσούλης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ,  

7 Ζιώβας Βησσαρίων Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αρταίων, εκπρόσωπος ΠΕΔ 
Ηπείρου,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1 Μπαμπασίκας 
Θεόδωρος 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Ιωαννιτών,  
αναπληρωτής Προέδρου 

2 Ζητούνη Ευαγγελία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Δωδώνης,   

3 Ζέρβας Αθανάσιος  Λοιποί ΤΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  

4 Μπάσιου Άννα  Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., 

5 Σόντης Θεόδωρος Μηχανικός Γεωδαισίας Φωτομετρίας και Χαρτογραφίας ΠΕ, 
εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου 

6 Βώττης Παναγιώτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολ., εκπρόσωπος 
ΠΕΔΜΕΔΕ 

7 Μίγδος Περικλής Δήμαρχος Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, εκπρόσωπος ΠΕΔ Ηπείρου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1441/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για άρδευση περιοχής Μποϊάνου Μετσόβου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6287/27-08-2020 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2078/27-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουμε α) την υπ΄ αριθμ. 56747/1851/18-05-2020 Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού αποφαινόμενων οργάνων, β) τη 

σχετική μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Η. και γ) τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Δήμου Μετσόβου και εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών για άρδευση περιοχής 

Μποϊάνου Μετσόβου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση - 

αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 

2013ΕΠ03000014)»…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000008 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» για την υλοποίηση του υποέργου 
της Περιφέρειας «Προμήθεια υλικών για άρδευση περιοχής Μποϊάνου Μετσόβου», σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 8/81/21-
07-2020 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας  
Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1442/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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 εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10840/27-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2084/27-08-2020 
στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη : … 

6. Την υπ’ αριθ. 114307/3716 από   27-08-2020  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  7.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2020ΕΠ53000000 και με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

2020-2022» , Υποέργο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου στην Π.Ε. Πρέβεζας». 

7. Την από  27-08-2020 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 μεταλλικών υλικών 

επισκευής ειδικών τεμαχίων οροφών και πλαγιοκαλύψεων, κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. στην Π.Ε. Πρέβεζας. 

Καθώς επίσης και υδρορροές παντός απαιτητού τύπου, για την αποκατάσταση αυτών.  Πιο συγκεκριμένα θα 

γίνει προμήθεια ειδικών τεμαχίων από ηλεκτροστατικά βαμμένα λαμαρίνα διαμορφωμένη ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του κάθε προβλήματος προς αποκατάσταση, καθώς επίσης υδρορροές ανοιχτού, κλειστού και 

ειδικού τύπου, σύμφωνα με την απαίτηση ου κτιρίου, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως με τα αρχικά 

αρχιτεκτονικά στοιχεία  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών συντήρησης 

κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000, προϋπολογισμού: 7.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 7.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Πρέβεζας», βάσει της από 27-08-2020 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι αφορά στην προμήθεια μεταλλικών υλικών 
επισκευής ειδικών τεμαχίων οροφών, από ηλεκτροστατικά βαμμένα λαμαρίνα, διαμορφωμένη ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του κάθε προβλήματος, πλαγιοκαλύψεων κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η. στην  Π.Ε. 
Πρέβεζας, καθώς επίσης και προμήθεια υδρορροών παντός απαιτητού τύπου, ήτοι  ανοιχτού, κλειστού 
και ειδικού, σύμφωνα με την απαίτηση του κτιρίου, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως με τα αρχικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία για την αποκατάσταση 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. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1443/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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 διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9571.01000.01, 071.9459.04000.01 και 071.9762.01000.01 του 
προϋπολογισμού της. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. 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 αριθμ. 33/2599/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2020 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

7. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15595/27-08-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2076/27-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων από τον 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Φορέας 071 Κωδικός 9571.01000.01, 
9459.04000.01 και  9762.01.000.01, ως ο συνημμένος πίνακας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 86.490,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9571.01000.01, 
9459.04000.01 και  9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, 
όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και 
υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

ΠΟΣΟ (με 

ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων 

υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου και  

απομάκρυνση καταπτώσεων στην περιοχή  

Ραβενής  Δήμου Φιλιατών προς αποφυγή τροχαίων 

 ατυχημάτων 

Φορέας 071 

Κωδικός 9571.01.000.01 
24.800,00 Ευρώ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

ΠΟΣΟ (με 

ΦΠΑ) 

2.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό πρανών και 

νησίδων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού 

δικτύου Π.Ε Θεσπρωτίας. 

Φορέας 071 

Κωδικός 9571.01.000.01 
18.290,00  Ευρώ 

3.  

Μίσθωση ειδικού μηχανήματος (ανυψωτικού) για 

συντήρηση-αντικατάσταση-επισκευή  φωτιστικών  

σωμάτων στο επαρχιακό δίκτυο. 

Φορέας 071 

Κωδικός 9571.01.000.01 

Κωδικός 9559.04.000.01 

 

9.136,79 Ευρώ + 

783,21 Ευρώ = 

(Συν: 9.920,00 Ευρώ) 

4.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος  

στην περιοχή Καταβόθρας Δήμου Ηγουμενίτσας  

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 

Φορέας 071  

Κωδικός 9559.04.000.01 

Κωδικός 9762.01.000.01 

 

5.670,07 Ευρώ + 

3.009,93 Ευρώ = 

(Συν: 8.680,00 Ευρώ) 

5.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος 

στην περιοχή Αγίας Μαρίνας και Βασιλικού  Δήμου 

Ηγουμενίτσας προς αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων 

Φορέας 071 

Κωδικός 9762.01.000.01 
12.400,00  Ευρώ 

6.  

Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρέματος 

στην περιοχή Κρυόβρυσης Δήμου Ηγουμενίτσας 

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

Φορέας 071 

Κωδικός 9762.01.000.01 
12.400,00 Ευρώ 

Αρχικός Προϋπολογισμός: 170.200,07 Ευρώ 

Α) ΦΟΡΕΑΣ 071 

ΚΩΔΙΚΟΣ  9571.01.000.01:   52.226,79 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ  9459.04.000.01:     6.453,28 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ  9762.01.000.01: 111.520,00 € 

Σύνολο της παρούσης: 

86.490,00 Ευρώ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ: 

9571.01.000.01=Ø 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 

9459.04.000.01=Ø 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 

9762.01.000.01=83.710,07 € 

Σύνολο:   170.200,07 Ευρώ   Υπόλοιπο 83.710,07 Ευρώ 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζάψας Γεώργιος.  

………………………………………………………………………………………………………… 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-214- 
 

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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1444/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και 
συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism 
founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 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, 

http://www.php.gov.gr/
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15632/27-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2080/27-08-2020, στον φάκελο 2020 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Ο κύριος στόχος του έργου THEMATIC είναι η προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης και προσβάσιμης 

τουριστικής οικονομίας στην περιοχή ADRION, με βάση τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους 

της. Η περιοχή ADRION φιλοξενεί πολυάριθμους τέτοιους χώρους, πολλοί από τους οποίους περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οι πρόσφατες τάσεις της αυξανόμενης ζήτησης 

θεματικού τουρισμού έφεραν νέες ευκαιρίες και κινδύνους για αυτούς τους χώρους. Η ταχεία αύξηση των 

επισκεπτών προσέφερε μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Παρουσιάστηκε ωστόσο κίνδυνος 

υπερεκμετάλλευσης των εύθραυστων πόρων και απώλειας της κοινωνικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, 

καθώς και μειωμένης προσπελασιμότητας για τους τουρίστες με ειδικές ανάγκες. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου THEMATIC περιλαμβάνει κέντρα έρευνας και καινοτομίας, ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς χάραξης πολιτικής και τον επιχειρηματικό κόσμο για μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική καινοτομίας, ακολουθώντας την προσέγγιση της τριπλής έλικας, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

νέες ευκαιρίες και να μετριαστούν οι κινδύνοι. Οι εταίροι του έργου THEMATIC θα δημιουργήσουν ένα 

μόνιμο δίκτυο, το οποίο θα αναπτύξει και θα εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης που θα επιδιώκει τους δικούς τους 

κοινούς στόχους. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν κοινά εργαλεία για υλικές και άυλες επενδύσεις στον 

θεματικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών 

για μελέτες σκοπιμότητας δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Όλες 

οι ικανότητες και τα εργαλεία καινοτομίας που θα παραχθούν, θα δοκιμαστούν σε πιλοτικές δράσεις. 

Οι περιοχές των εταίρων του έργου THEMATIC περιλαμβάνουν ένα εξαιρετικό δίκτυο τουριστικών 

προορισμών: εθνικά πάρκα, τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, εθνογραφικά αποθετήρια, 

που προσφέρουν ένα μοναδικό και εύφορο πεδίο για τη δοκιμή και την προώθηση καινοτόμων εργαλείων και 

στρατηγικών. Οι πιλοτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν: υπηρεσίες προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς 

χώρους, προϊόντα πολυμέσων για ιστορικούς και φυσικούς χώρους, ειδικές θεματικές εμπειρίες (κύριες 

τοποθεσίες οπτικοακουστικών παραγωγών, μεταναστευτικές ροές και διαδρομές, εθνογραφικές εκδηλώσεις, 

τοποθεσίες βιοποικιλότητας), συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριακής συμφόρησης σε εύθραυστες ιστορικές 

τοποθεσίες. 

Οι κύριες δράσεις του έργου οργανώνονται σε τέσσερα (4) πακέτα εργασίας και αναλύονται ως εξής: 

 ΠΕ Μ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το εταιρικό σχήμα του έργου THEMATIC θα δημιουργήσει μια 

αρχιτεκτονική διαχείρισης του έργου που θα προβλέπει τους εξής βασικούς ρόλους: έναν Τεχνικό 

Συντονιστή Έργου (PTC), έναν Οικονομικό Συντονιστή (FC), και μια Επιτροπή Καθοδήγησης (SC) που 

θα περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο. Ο Τεχνικός Συντονιστής του Έργου θα είναι υπεύθυνος 

για τη λεπτομερή σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου, οι οποίες θα αξιολογούνται και 
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εγκρίνονται από την Επιτροπή Καθοδήγησης. Ο Τεχνικός Συντονιστής του Έργου και ο Οικονομικός 

Συντονιστής θα συντονίζουν την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών αναφορών που θα εγκρίνονται από 

την Επιτροπή Καθοδήγησης. 

Συντονιστής ΠΕ Μ: University of Basilicata (Ιταλία) 

 ΠΕ T1 – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Οι 

εταίροι του δικτύου θα καταρτίσουν μια κοινή στρατηγική και σχέδιο δράσης για την προώθηση του 

βιώσιμου και προσβάσιμου θεματικού τουρισμού στην περιοχή Adrion. Θα εντοπιστούν πολλαπλές 

συνδέσεις, δημιουργώντας διακρατικές διαδρομές πολιτιστικού και θεματικού τουρισμού, με θέμα τις 

εικαστικές τέχνες, τα λογοτεχνικά πάρκα, τα αρχαιολογικά και ιστορικά κέντρα, τις τοποθεσίες UNESCO, 

και τα φυσικά πάρκα. Θα σχεδιαστεί ένα κοινό πρωτόκολλο, για να βοηθήσει κάθε εταίρο να εντοπίσει και 

να περιγράψει τους πόρους και προορισμούς πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή του. Στη 

συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια διαρθρωτική ανάλυση, η οποία θα επιτρέψει να επισημανθούν οι 

δυνατότητες που δεν έχουν ανακαλυφθεί στις συμμετέχουσες περιοχές και οι διακρατικές συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα. Οι σχετικές αγορές πολιτιστικού τουρισμού θα αναλυθούν, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι σύγχρονες τάσεις της ζήτησης, οι ανταγωνιστικοί προορισμοί σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, οι πιθανές ροές επισκεπτών, και οι κοινές δράσεις ανάπτυξης. Θα αναπτυχθούν κατευθυντήριες 

γραμμές για την ανάλυση της σκοπιμότητας κυρίως επενδύσεων θεματικού τουρισμού, προκειμένου να 

αναπτυχθεί η ικανότητα σχεδιασμού δράσεων για τα προγράμματα του ΕΤΠΑ και τα πολυετή 

προγράμματα IPA II, ώστε να κεφαλαιοποιηθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα του έργου. Θα σχεδιαστούν 

νέα μοντέλα τουριστικών προϊόντων, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά οι αξίες 

των συμμετεχουσών περιοχών στο έργο THEMATIC, με έμφαση στην προσβασιμότητα από ομάδες με 

ειδικές ανάγκες. 

Συντονιστής ΠΕ Τ1: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ελλάδα) 

 ΠΕ Τ2 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι η 

ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για τον πολιτιστικό και φυσιολατρικό τουρισμό με την υλοποίηση 

πιλοτικών δράσεων για βιώσιμα και προσβάσιμα τουριστικά προϊόντα και την υποστήριξη ενεργειών 

προώθησης. 

Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν στις εργασίες του ΠΕ. Θα διαμορφωθούν τουλάχιστον 8 πιλοτικές δράσεις 

σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες περιοχές, εστιάζοντας στις βασικές δυνατότητες κάθε μίας από αυτές, αλλά 

και στη διασφάλιση της συνάφειας και της κεφαλαιοποίησης. 

Μετά την κατάρτιση και ολοκλήρωση της κοινής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, οι εταίροι θα 

σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν καινοτόμες πιλοτικές δράσεις, αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες και τις γνώσεις 

που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Οι πιλοτικές 

δράσεις θα αξιολογηθούν και θα αναπτυχθούν με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας που θα είναι υπεύθυνη 

για τις κατευθυντήριες γραμμές των μελετών σκοπιμότητας. 

Η πιλοτική δράση που θα θεωρηθεί ικανή να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στους στόχους του 

THEMATIC, θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη των εταίρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν στον λεπτομερή 

σχεδιασμό, υλοποίηση, προώθηση και αξιολόγηση. Οι προτεινόμενες πιλοτικές δράσεις θα πρέπει να 

βασίζονται σε μια σαφή καινοτόμο προσέγγιση, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη χρήση της 

τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.  

Το Δίκτυο THEMATIC θα εγκαινιαστεί σε μεγάλη διεθνή εκδήλωση και θα οργανωθούν εκδηλώσεις 

προώθησης σε όλες τις συμμετέχουσες περιοχές. 

Συντονιστής ΠΕ Τ2: University of Basilicata (Ιταλία) 

 ΠΕ C – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του έργου 

THEMATIC. Το κοινό σήμα (brand) πολιτιστικού τουρισμού και τα τουριστικά προϊόντα που θα 

σχεδιαστούν και αναπτυχθούν από τους εταίρους, θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό των συμμετεχουσών 

περιοχών μέσω πολλαπλών μέσων και μιας συνεχούς επικοινωνιακής εκστρατείας ικανής να δημιουργήσει 

μια πραγματική και άφθονη γνώση στις περιφέρειες και να επηρεάσει τις τάσεις της ζήτησης. Θα 

συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι, θα παράγουν υλικό στις τοπικές γλώσσες τους και θα κοινοποιούν τους 

στόχους και τα αποτελέσματα του έργου μέσω τοπικών και παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Τα εργαλεία 

επικοινωνίας θα προνοούν τα κοινωνικά μέσα και τα διαδικτυακά κανάλια, στοχεύοντας σε παγκόσμια 

κοινά και πιθανούς επισκέπτες. Θα πραγματοποιηθεί ένα εναρκτήριο συνέδριο για την επικοινωνία των 

δραστηριοτήτων του έργου, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και των 

ομάδων-στόχος. Η επικοινωνιακή προσέγγιση θα στοχεύει στη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στην 

κατανόηση όχι μόνο των κύριων ζητημάτων του έργου, αλλά και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας για την προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής ανάπτυξης της ΕΕ 

στο σύνολό της, προωθώντας την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις ίσες ευκαιρίες. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και να διαδοθούν πέρα από το εταιρικό 

σχήμα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα σχεδιαστεί ένας χάρτης προσβάσιμων και βιώσιμων πολιτιστικών 

και φυσικών προορισμών καθώς και βίντεο του έργου THEMATIC.  

Συντονιστής ΠΕ C: Regional Agency for Territorial Promotion of Basilicata (Ιταλία) 

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι  1.448.999,17 €.  
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Το εταιρικό σχήμα του έργου THEMATIC αποτελείται από τους κάτωθι φορείς: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΩΡΑ ΡΟΛΟΣ 

1 University of Basilicata Ιταλία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

2 Regional Agency for Territorial Promotion of Basilicata Ιταλία ΕΤΑΙΡΟΣ 

3 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε. – Enterprise Greece SA 
Ελλάδα ΕΤΑΙΡΟΣ 

4 
Union of Chambers of Commerce and Industry of 

Albania 
Αλβανία ΕΤΑΙΡΟΣ 

5 Municipality of Preko Κροατία ΕΤΑΙΡΟΣ 

6 
Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσπρωτίας 
Ελλάδα ΕΤΑΙΡΟΣ 

7 City Municipality Mediana – City of Nis Σερβία ΕΤΑΙΡΟΣ 

8 BSC, Business support centre Ltd., Kranj Σλοβενία ΕΤΑΙΡΟΣ 

9 Zlatibor Regional Development Agency Σερβία ΕΤΑΙΡΟΣ 

10 Municipality of Matera Ιταλία 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. Ο Προϋπολογισμός του έργου που αφορά την Π.Ε. 

Θεσπρωτίας είναι 197.999,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Κατόπιν των παραπάνω σας αποστέλλουμε το σχέδιο όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on 

Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-

2020», CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, CPV : 79413000-2 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, CPV: 79420000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με 

τη διαχείριση, προϋπολογισμού 144.395,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής. 

 Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για: 

1ον) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 144.395,00 € για το έργο: : «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic 

Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B 

Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020» σε βάρος των  ΚΑ 5399.01 και 9459.05.000.01 του Φορέα 071 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.  

2ον) την κατάρτιση και την έγκριση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το 

έργο: : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 

“THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020» και 

3ον) τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για 

το έργο: : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 

“THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020»,σύμφωνα την παρ. 3 του Άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, η οποία προτείνεται να αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

προσωπικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

 Τακτικά Μέλη 

Μπάρμπας Αντώνιος του Βασιλείου, ΠΕ Γεωπόνων,   Πρόεδρος Επιτροπής 

Αθανασίου Σοφία  του Αλεξάνδρου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Μέλος 

Τριανταφύλλου Ιωάννα, του Μηνά, ΤΕ Εποπτών Υγείας, Μέλος. 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βέρμπη Μαριάννα του Χρήστου  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  Αν. Πρόεδρος Επιτροπής 

Τσουμέτη Αναστασία του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Μέλος     

Κώτσια Βενετία του  Δημητρίου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, Μέλος           ….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 144.395.00 € με ΦΠΑ για την 
υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic 
Tourism founded on Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος 
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του ΕΦ 071 και ΚΑ 5399.01 (για ποσό € 122.735,75 με ΦΠΑ) και 9459.05.000.01 (για ποσό € 
21.659,25 με ΦΠΑ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για την υλοποίηση του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on 
Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 
2014-2020, προϋπολογισμού 144.395.00 € με Φ.Π.Α. { CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, CPV : 79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα μάρκετινγκ, CPV: 79420000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση}, 

και καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω (υπό στ. 6), αριθμ. πρωτ. 15632/27-08-2020 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελή Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανωτέρω 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο 
“THEMATIC - THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», και ορίζει τα μέλη αυτής 
με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας ως εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1. Μπάρμπας Αντώνιος του Βασιλείου, ΠΕ Γεωπόνων, Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Αθανασίου Σοφία  του Αλεξάνδρου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  
3. Τριανταφύλλου Ιωάννα, του Μηνά, ΤΕ Εποπτών Υγείας 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Βέρμπη Μαριάννα του Χρήστου  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  Αν. Πρόεδρος Επιτροπής 
2. Τσουμέτη Αναστασία του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
3. Κώτσια Βενετία του  Δημητρίου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 

Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει 
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ) 
εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1445/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής δύο φορές για τέλη άδειας - 
μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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. 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. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15489/27-08-2020 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2085/27-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία 
η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 165,00 € που αφορά σε επιστροφή 
χρηματικού ποσού στον  Νικολάου Αλέξανδρο του Κων/νου, το οποίο κατατέθηκε, εκ 
παραδρομής, δύο φορές για τα τέλη άδειας - μεταβίβασης του επιβατικού οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΝΙ 2056. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 165,00 € 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 2020, για την επιστροφή στον Νικολάου Αλέξανδρο του Κων/νου, του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού που κατατέθηκε, εκ παραδρομής, δύο φορές και αφορά τέλη 
άδειας - μεταβίβασης του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΝΙ 2056. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1446/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Σήμανση 5ης 
Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 143.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την με α/α 706 και αρ. πρωτ. 25400/849/17.02.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
143.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2020, ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01, για το έργο «Συντήρηση – Σήμανση 5ης 
Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», στα πλαίσια του Προγράμματος Έργων που Χρηματοδοτείται 
από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και 
Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε 
με α/α 696 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας.  

6. Την αριθμ. 7/434/13-03-2020 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 «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 
143.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 942/12-03-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. 137901/4124/11-09-2019 εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως 
αυτή συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και Β. Συγκροτήθηκε και 
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από την από 11-10-2019 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το 
ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-4487-eba-2019-10-11). 

7. Την αριθμ. 15/912/19-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση 
καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας» Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ». 

8. Την αριθμ. 17/1036/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/26-06-2020 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. 89934, που διενεργήθηκε την 26-06-2020 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 
143.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020» και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με ποσοστό έκπτωσης 48,08 
% και προσφερόμενο ποσό 60.043,75 € (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3344/27-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2083/27-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
27-04-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.9 της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με ποσοστό έκπτωσης 48,08 % 
και προσφερόμενο ποσό 60.043,75 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2/27-08-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), που 

ΑΔΑ: 6ΜΕ27Λ9-ΕΑΦ



-223- 
 

διενεργήθηκε στις 26-06-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89934, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 
143.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.  

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147, 
που διενεργήθηκε στις 26-06-2020, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – 
Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 143.400,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό 
φορέα ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με ποσοστό έκπτωσης 48,08 % και προσφερόμενο ποσό 60.043,75 € (χωρίς 
ΦΠΑ), σύμφωνα με το 1/26-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 17/1036/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, Πρακτικού 
2/27-08-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 
60.043,75 € (χωρίς ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.008.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 706 
και αρ. πρωτ. 25400/849/17.02.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
696 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού  Π.Ε. Πρέβεζας». 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στην Πρέβεζα, την  27 /08/2020 και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : 

«Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού  Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 115.645,16 

€ (χωρίς Φ.Π.Α.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 37/434/13-03-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου , μετά το από 11-10-2019 αποτέλεσμα της 

κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και αποτελείται από τους: 

1) Γεώργιος Λιλής  , ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ,    

    ως    πρόεδρος, 

2) Δήμητρα Ιωάννου, ΠΕ Γεωπονίας, υπάλληλο του Δήμου Ζηρού , ως μέλος 

3  Ειρήνη Σκούρα    , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Ζηρού, ως μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ Συστήματος: 89934) και των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου του θέματος με την 

επωνυμία ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σύμφωνα με την διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006691870 

2020-05-12). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 17/1036/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου περί έγκρισης του πρακτικού 1 που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους την 

15/07/2020 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και κατά της 

οποίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

2. Την με αριθ. πρωτ. 99590/3184/ πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής (Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου) που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 28-

07-2020 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ που προβλέπει 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 10 ημέρες. 

3. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ την  01-08-2020 και 03-08-2020 

4. Το με αριθ. πρωτ. 103021/3344/04-08-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής με τα οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένους φακέλους, 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. 

Προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 

α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι 

εμπρόθεσμη. 

β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Πρέβεζα    27 /08/2020 
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του θέματος. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 2, το κοινοποιεί 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ως εσωτερικό έγγραφο στην αναθέτουσα αρχή 

(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου) και εισηγείται την λήψη απόφασης 

κατακύρωσης του έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

με ποσό προσφοράς 60.043,75 € (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ = 48,08 % σύμφωνα με 

την παράγραφο 4.2 (δ) του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

Το παρόν Πρακτικό 2 εκδόθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 Πρέβεζα   27  / 08 /2020 
 

 

   
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 
   

   

   

   

   

1) ) Γεώργιος Λιλής   2) ) Δήμητρα Ιωάννου 3) Ειρήνη Σκούρα     
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1447/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος 
στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 24.000,00 € 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 13/744/22-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου 
Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 19.354,84 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 24.000,00 € με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1654/21-05-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, όπως 
αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20404/2017/11-07-2017 απόφαση, και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, 
η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/20/04-03-2020 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)» για την 
υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Την αριθμ. 17/1038/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 26-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 19.354,84 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 24.000,00 €, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 
9.483,87 € χωρίς ΦΠΑ και 11.760,00 € με ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3547/27-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2081/27-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 27-
08-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον κ. Αλέξανδρο Λαϊνά, ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου 
της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 9.483,87 € χωρίς ΦΠΑ και 11.760,00 € με ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 27-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 23-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 19.354,84 € και συνολικής 
δαπάνης με ΦΠΑ 24.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
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στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο κ. 
Αλέξανδρο Λαϊνά, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 9.483,87 € χωρίς ΦΠΑ και 11.760,00 € με 
ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
23-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 19.354,84 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 24.000,00 € σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-
αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)», 

στον οριστικό ανάδοχο κ. Αλέξανδρο Λαϊνά, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα 
επί τοις εκατό (51,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 9.483,87 € χωρίς 
ΦΠΑ και 11.760,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 26-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1038/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 27-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον κ. Αλέξανδρο Λαϊνά, την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 11.760,00 € με ΦΠΑ, 
και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)». 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του Υποέργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος 
στο Δ.Δ. Λυγιάς δήμου Πρέβεζας»), του έργου: «Συντήρηση-αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)», 
προϋπολογισμού 24.000,00 € ,  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 27-08-2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
09:30 π.μ. οι: 
1. Νικόλαος Κατσάνος   ΠΕ  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας , ως Πρόεδρος, 

2. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ  Μηχανολόγος Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας ως Μέλος, και 

3. Ουρανία Κονταράτου,  ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 75610 / 2165 /18-06-2020 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 13/744/22-05-2020 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 8ο )  απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 26-06-2020 πρακτικό της δημοπρασίας 
του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. 17/1038/08-07-2020 (θέμα 53ο)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού της 23-06-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του 
θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΑΣ, με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα επί τοις εκατό ( 51%)  και προσφερόμενο ποσό 9.438,87  € χωρίς 
Φ.Π.Α , (11.760,00 € με ΦΠΑ). 

2. Το αρ. πρωτ. 91929/2899/15-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 17/1038/08-
07-2020 (θέμα 53ο)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη 
διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. 99085/3174/28-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Αλέξανδρο  Λαϊνά , για την 
υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την με αρ. πρωτ. 107600/3547/12-08-2020  αίτηση του κ. Αλέξανδρου  Λαϊνά  , με την οποία υπέβαλε 
προς την Επιτροπής Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

6. Η  Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και 
τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

7. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  Αλέξανδρο  Λαϊνά, ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό πενήντα ένα επί τοις εκατό ( 51%)  και προσφερόμενο ποσό 9.483,87  € 
χωρίς ΦΠΑ (11.760,00 € με ΦΠΑ). 

8. Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 26-06-2020 πρακτικού δημοπρασίας. 

 Πρέβεζα, 27-08-2020 

 Η Επιτροπή 

 1. Νικόλαος Κατσάνος 

 2. Γλυκερία Βαγγελάκη 

 3. Ουρανία Κονταράτου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1448/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018). 

5. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 3/8/04-03-2020, 4/15/13-03-2020, 8/30/29-05-2020 και 11/48/27-07-2020 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης 2ης 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» του 
Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4270/27-08-2020 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2082/27-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: ….. 

6. Την αρ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 

4217/Β/2018), όπως ισχύει.  

7. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2020.  

8. Τις αριθμ. 1211/36/7-1-2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, 

καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας, με α/α 18 και 19 

αντίστοιχα. 

9.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33του Ν.4713/2020, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική Επιτροπή 

μπορεί με απόφασή της να παρατείνει  έως 30-6-2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 

30-6-2020» 

10.Τo αριθμ. Πρωτ.872/25-8-2020έγγραφo της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Πρέβεζας 

με τo οποίo μας ζητείται η παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020 έως τις 

30.6.2021. 

11.Την ανάγκη να παραταθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις καθότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.2 του άρθρου 33του Ν.4713/2020: 

γ)δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς , η Οικονομική 

Επιτροπή μπορεί να παρατείνει έως 30-6-2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-

2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη έγκριση παράτασης των συμβάσεων που περιλαμβάνουν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, Διεθνής Διαγωνισμός σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, 3η 

Διαπραγμάτευση σχολικού έτους 2018-2019 και συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών παλαιότερων 

διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Η παράταση των υφιστάμενων κατά την 30-6-2020 συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, θα ισχύσει για το χρονικό 

διάστημα έως 30-6-2021, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020, ως 

κατωτέρω:… (ΠΙΝΑΚΕΣ) 

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας,οικονομικού έτους 

2020,(Ε.Φ.191,ΚΑΕ0821και Ε.Φ.192,καε0821). 
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Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω παατεινόμενες συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια  και αζημίως, εφόσον 

υπογραφούν νέες με τους μειοδό τες του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, για το σχολικό 

έτος 2020-2021, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και οποιασδήποτε νέας διαγωνιστικής διαδικασίας 

που πρόκειται να διενεργηθεί…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το 
σχολικό έτος 2020-2021» του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020) την παράταση, έως 30-06-
2021, όλων εκείνων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020, και περιλαμβάνουν δρομολόγια που έχουν 
συμπεριληφθεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Διεθνή Διαγωνισμού σχολικών ετών 2017-
2018 και 2018-2019, στην 3η διαδικασία διαπραγμάτευσης σχολικού έτους 2018-2019, καθώς 
και συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών παλαιότερων διαγωνιστικών διαδικασιών, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες,  

και με δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 
0821 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 
1211/36/7-1-2020 (ΑΔΑ:ΡΠΥΘ7Λ9-ΦΧ3) & 1212/37/7-1-2020 (ΑΔΑ: 906Λ7Λ9-ΚΒ1) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της 
δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 18 και 19 αντίστοιχα. 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

Ημερήσιο 

συμβατικό 

κόστος 

(χωρίς 

Φ.Π.Α) 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

190 ΗΜΈΡΕΣ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

(με φ.π.α) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  2017 -2018 και 2018-2019 Α/θμια Εκπ/ση 

Μπουσούλιστα - 3ο Δημοτικό 

Φιλιππιάδας (πρωί-μεσημέρι) 

(Αφ.8:00-Αν.13:15) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
15,11 190 2.870,90 689,02 3.559,92 

ΣΥΝΟΛΟ 3.559,92 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 3ης ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Α/θμια Εκπ/ση 

Λυγιά - Κανάλι (πρωί 8:15 

μεσημέρι 16:00) 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΑΓΛΑΪΑ 
39,90 190 7.581,00 1.819,44 9.400,44 

ΣΥΝΟΛΟ 9.400,44 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Β/θμια Εκπ/ση 

Φιλιππιάδα - ΕΕΕΕΚ Ν. 

Σαμψούντας 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
70,77 190 13.446,30 3.227,11 16.673,42 

ΣΥΝΟΛΟ 16.673,41 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω παρατεινόμενες συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια και αζημίως για 
την Π.Ε. Πρέβεζας, εφόσον υπογραφούν νέες, με τους μειοδότες του Ανοιχτού Διεθνή 
Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
καθώς επίσης και οποιασδήποτε νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που πρόκειται να διενεργηθεί. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1449/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου 
Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-09-2020. 

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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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 τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9866/27-08-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2086/27-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-08-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου του κ. 

Δημάρχου Δήμου Ν. Σκουφά και της εταιρείας «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με 

ΑΦΜ:094457940, για ποσό 1.160.588,41€ (χωρίς Φ.Π.Α) 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των 

εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με αρχή από 30-08-2016 και λήξη στις 30-

08-2018. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 28/1684/14-8-2018 

(Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-11-2018. Χορηγήθηκε 2η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 38/1684/14-8-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η. μέχρι 28-02-2019. Χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 

11/665/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-07-2019. Χορηγήθηκε 4η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 28/2306/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η. μέχρι 31-10-2019. Χορηγήθηκε 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 

35/2748/2-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-12-2019. Χορηγήθηκε 6η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 4/277/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Η. μέχρι 31-03-2020. Χορηγήθηκε 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 

10/532/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-06-2020. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι 

σήμερα, σύμφωνα με την 5η εντολή πληρωμής έχει πληρωθεί το ποσό των 847.669,51€ χωρίς το ΦΠΑ. 8. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί το 99% των φρεατίων, το 

98% του βαρυτικού αγωγού και το 100% του καταθλιπτικού αγωγού, το 100% του αγωγού υπερχείλισης, το 

98% των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οικοδομικές εργασίες στα αντλιοστάσια και στους οικίσκους σε ποσοστό 

100%, οι αποκαταστάσεις σε ποσοστό 95% και οι Η/Μ εργασίες σε ποσοστό 90%. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο ανάδοχος στην από 22-05-2020 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

επικαλείται τα εξής: 

Στην υπ’ αριθ. 10/532/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά 

και στην ανάγκη τροποποίησης της Μελέτης, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο έργο και 

η κατασκευή καταθλιπτικού Αντλιοστασίου στο βαρυτικό κλάδο Μ32 προ του φρεατίου J175. Επιπλέον και 

στη συνέχεια σημειώνεται ότι: «…όπως προκύπτει από τα παραπάνω, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγκρίσεων της εν λόγω τροποποίησης και η υλοποίησή της». 

Δεδομένου, δε, ότι οι διαδικασίες τροποποίησης της, ως άνω, Μελέτης καθώς και η έγκριση των, απρόβλεπτων 

εργασιών που θα προκύψουν δεν έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, η Εταιρεία μας αιτείται παράταση της 

συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης των Εργασιών του Έργου έως 30/9/2020, χωρίς δική της υπαιτιότητα.  

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς εκκρεμούν 

ζητήματα που επηρεάζουν τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. Σύμφωνα με την 

οριστική μελέτη του έργου στον οικισμό Ανθότοπου προβλεπόταν η κατασκευή βαρυτικού αγωγού  στον 

κλάδο Μ32 μεταξύ των φρεατίων J174 και J113. Σε απόσταση ~ 2μ από την προβλεπόμενη εκσκαφή του 

ορύγματος και την θέση του φρεατίου J175 υπάρχει διώροφη πέτρινη οικία. Επειδή το κτίριο δεν διαθέτει 

ιδιαίτερη θεμελίωση και σε συνδυασμό με το υπάρχον έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και 

σημαντική τάση καθίζησης και ρευστοποίησης όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχει  ενδεχόμενο κατά την 

εκσκαφή του σκάμματος βάθους περίπου 3,0μ. να προκληθεί ζημιά στην εν λόγω οικία. Για τον λόγο αυτό 

προτάθηκε και εγκρίθηκε η κατασκευή προκατασκευασμένου αντλιοστασίου πλησίον του φρεατίου J174 ώστε 

με καταθλιπτικό αγωγό να γίνει η όδευση κατά μήκος της προαναφερόμενης οικίας έως το φρεάτιο J113 όπου 

θα συνεχίσει με βαρυτικό αγωγό. Λόγω του ότι ο καταθλιπτικός αγωγός θα τοποθετηθεί σε μικρότερο βάθος 

(περίπου 0,60μ.) και θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα, μειώνετε κατά πολύ ο κίνδυνος για τα κτίρια κατά μήκος 

της όδευσης του αγωγού. Για τη λειτουργία του αντλιοστασίου θα τοποθετηθεί  pillar σε γωνιακή εσοχή 

κτιρίων που σχηματίζεται δίπλα από το υπό κατασκευή αντλιοστάσιο. Στο pillar θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός 

πίνακας και Η/Ζ για την λειτουργία των αντλιών. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 73495/7017/17-6-2020 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε.Π.Η. η οποία έχει κοινοποιηθεί στον ανάδοχο, έχει εγκριθεί η 3η τροποποίηση της μελέτης του έργου 

που αναφέρεται παραπάνω. Ωστόσο, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτελεστούν οι 
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εργασίες που αφορούν την εν λόγω 3η τροποποίηση της μελέτης καθώς και οι υπολειπόμενες εργασίες στο 

έργο (όπως εναπομείνασες ιδιωτικές συνδέσεις, εκκρεμότητες Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στα 

αντλιοστάσια). 

3. ΠΡΟΕΓΚΙΣΗ Ε.Υ.Δ. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. με το με αριθ. πρωτ. 1872/05-08-2020 έγγραφό της διατύπωσε θετική 

γνώμης σχετικά με την προέγκριση χορήγησης της 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου του θέματος. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

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

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30-09-2020, 

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

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέματος  με  

αναθεώρηση  μέχρι 30-09-2020…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου 
Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-09-2020, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1872/05-08-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις 
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι 
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η 
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η 
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα 
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής. Ορθώς δόθηκαν παρατάσεις 
έργων στην περίοδο του lock down αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την επιδημία του νέου 
κορονωϊού ως αιτίαση για νέες και είναι ανεπίτρεπτο». 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1450/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – 
Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την με αρ. πρωτ.: 54988/1796/13-5-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης 115.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
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 » (Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση 
οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας 
Πραμάντων). 

6. Την αριθμ. 21/1327/14-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών 
και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων -Διαπλάτυνση 
γέφυρας Πραμάντων)», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10171/12-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 57952/5686/19-05-2020 
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 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 ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10863/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2087/28-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-08-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7069-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων -Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων)», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, 
με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 
18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 π.μ.. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και 
βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων -Διαπλάτυνση γέφυρας 
Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 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», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 28-08-2020 κλήρωση τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7069-eba),  και ορίζει τα μέλη 
της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Τσούρης Βασίλειος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο Δήμο Ιωαννιτών, 
Πρόεδρος 

2. Τσιατούρα Αναστασία 
3. Μάργαρη Ευτυχία 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Ζίτσας,  

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Τσέτσου Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στην  Δ.Τ.Ε. Π.Η., αναπληρώτρια 
Προέδρου  

2. Κιτσαράς  Λάμπρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων, 

3. Δρόσου Σοφία ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1451/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 
360.000,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την με αρ. 157978/5246/14-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 
και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018 - 2020» με υποέργο  «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής».  

6. Την αριθμ. 4/230/07-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 
€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1262/29-01-2020 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
158021/15715/28-01-2020  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 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με 
τίτλο «Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2018 - 2020», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10865/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2088/28-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-08-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7055-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», 
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
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10.00 π.μ.. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού 
Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 € 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 με τίτλο 
«Συντήρηση  - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2018 - 2020», αποτελούμενη από υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 28-08-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7055-eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Καραγιώτη Αικατερίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος 

2. Σαούγκος Γεώργιος 

3. Ελένης Χρήστος 

ΠΕ Γεωπονίας στο Δήμο Ιωαννιτών,  

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ζίτσας,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μαχαιράς Γεώργιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στον Δήμο Ιωαννιτών 

αναπληρωτής Προέδρου  

2. Μπάσιου Άννα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.  

3. Τσώλα Αλεξάνδρα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 
  

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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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. 22/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 22/1452/28-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 113684/2060/26-08-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Αν. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού € 
231.500,00 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 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

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

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

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

5. Την αριθμ. 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 αριθμ. 20/1311/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης 
- σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με 
Φ.Π.Α., του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο 
«TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9956/06-08-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 104775/9932/06-08-2020 
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 Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10867/28-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2089/28-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία,  
λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της από 28-08-2020 (mimed-ecb-a-2-id-aa-7070-eba) 
ηλεκτρονικής κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση εκτέλεσης έργου 
«Βελτίωση πρόσβασης - σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» 
προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., με ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 π.μ.. για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης - 
σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας» προϋπολογισμού € 231.500,00 με Φ.Π.Α., 
του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και τίτλο «TheRout_Net, MIS 
5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-20», αποτελούμενη από υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 28-08-2020 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ (mimed-ecb-a-2-id-aa-7070-
eba),  και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Παπαστεφάνου Φωκίων ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος 

2. Οικονόμου Γεώργιος 
3. Παπαπέτρου Παναγιώτα 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  

ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών,  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μπαμπασίκας Θεόδωρος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο Δήμο 
Ιωαννιτών αναπληρωτής Προέδρου  

2. Νάκας Αθανάσιος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων  

3. Μπαλάφα Παναγιώτα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Ιωαννιτών  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αν. Γραμματέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 
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