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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 10/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία 
αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, 
όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ 
(8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Τσιάρα Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

7. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-02-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα 
σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του από 08-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 
με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του από 12-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 
529.000,00 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του από 31-03-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού 
του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ). 

5. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μεταφορά του υπολείμματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της 
διαπραγμάτευσης. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής 
του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 
65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 53133/5108/08-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
– ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου». 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. 
Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 04-09-
2022. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση 
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022. 
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11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,80%) και 
του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου 
Διλόφου (Α’ φάση)», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ». 

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,94%) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης 
επαρχιακής οδού)», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ  Α.Τ.Π.Ε.». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)». 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ στον ποταμό Άραχθο (θέση 
Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση 
κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)». 

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

17. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ 
Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση του από 11-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του 
Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.  

19. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του 
επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων 
στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», 
προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

22. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 2ης Τροποποίησης της σύμβασης του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό 
Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο 
της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου 
κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Μπάφρας». 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτησης κοίτης στο Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και άρση κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή 
της Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)». 
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26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση βελτίωση επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. 
Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

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

29. Έγκριση του Πρακτικού 4ο/12-04-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για τα καύσιμα κίνησης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - 
πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή). 

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

31. Έγκριση του από 07-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 80.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

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

33. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων του έργου MeDInno στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

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

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

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή 
Κρυσταλλοπηγής Θεσπρωτίας για το έτος 2022. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για ιδρύματα και 
παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων, της αθλητικής εκδήλωσης 
«1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην 
Περίβλεπτο Ιωαννίνων. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο ένθετο TRAVEL.GR της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από 
την Ήπειρο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση πασχαλινής εκδήλωσης του 
ΔΙΕΚ Ιωαννίνων. 
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44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  
τουριστική έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2022, η οποία διοργανώνεται στην Λευκωσία, το διάστημα 29/4 -
1/5/2022, έγκριση μετάβασης Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκθεση «PROWEIN 2022», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 
15-17/05/2022. 

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) κρουστικού εκτυπωτή 
μήτρας κουκίδων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

47. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου του άρθρου 66.12.2 της από 21-07-2017 Σύμβασης Σύμπραξης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

48. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

49. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων 
μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 
ΚΥΑ. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και διευθέτηση όμβριων οδικού δικτύου στην 
περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)». 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. 
Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)». 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και προσβάσεων αυτών 
στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».  

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 
(τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας 
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2022. 

55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», 
αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 13-09-2022. 

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

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Θεοδωριάνων μετά την υποχώρηση 
υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (προμήθεια υλικών)». 

58. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου 
Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

59. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου 
Σκανδάλου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 390.000,00 € με ΦΠΑ και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 
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60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Πέρδικας Θεσπρωτίας (προμήθεια 
υλικών)». 

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην επαρχιακή οδό προς Σύβοτα (προμήθεια 
υλικών)». 

62. Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και 
κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», 
προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ. 

63. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-07-2022. 

64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», αναδόχου Κων/νου 
Κώστα, μέχρι την 17-11-2022. 

65. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην Αρχαία Νικόπολη», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

67. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 2023 - 
2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ. 

68. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00€ με Φ.Π.Α. και ενός 
(1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών 
μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια 
άσκησης των υπηρεσιακών τους  καθηκόντων», συνολικού  προϋπολογισμού 85.000,00 € με 
Φ.Π.Α., συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. 

69. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

70. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από φερτά υλικά μετά από θεομηνίες 
(παροχή υπηρεσιών)». 

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PE και υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή του αγωγού 
εξισορρόπησης αντλιοστασίου Α1 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς». 

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP 
αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα». 
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75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε πρανή (παροχή υπηρεσιών)».   

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του πάρκου (πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου Δήμου 
Ζηρού) προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την πτώση κλαδιών και δέντρων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων της 2ης επαρχιακής οδού από 
Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου – Λούρος, Κόμβος Ιόνιας 
έως Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα – Δρίσκος (παροχή υπηρεσιών)». 

79. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών 
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και 
Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022 
και ακύρωση της αριθμ. 2/141/31-01-2022 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

80. Έγκριση του από 15-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα 
επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 750.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

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’ αυτού, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση 
για το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Μ. 
Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 07-04-2022 συνεδρίασης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/611/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-02-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική 
γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-9- 
 

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 30/1719/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης 
Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη 
ποσού 455.000,00 € με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη, ποσού 250.000,00 € με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 (Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 
071.9771.01.060.01, τομέας: Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.), βάσει της αριθμ. 
πρωτ. 19710/1798/12-02-2021 με α/α 694 (ΑΔΑ: ΨΛΣ37Λ9-ΞΛΛ) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 709 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β) 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 ως άνω έργου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 16701/25-10-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 167527/16678/25-10-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών 
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την με α/α 262 & αριθμ. πρωτ. 4202/298/13-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ607Λ9-9ΜΠ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 250.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 02.01.071.9771.01.060.01 - Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – 
Βαλανιδοράχης, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 275 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 6/403/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το από 09-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-02-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185522 για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», 
προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
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Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό 455.000,00 € με 
ΦΠΑ) και του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2022 (για ποσό 250.000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», με προσφορά 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δέκα 
επτά και ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%). 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5246/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 896/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 11-04-2022 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
με προσφορά 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δέκα επτά και 
ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-02-2022 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185522 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – 
Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (για ποσό 455.000,00 € 
με ΦΠΑ) και του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2022 (για ποσό 250.000,00 € με ΦΠΑ), 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», με προσφορά 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δέκα επτά 
και ενενήντα έξι τοις εκατό (17,96%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185522, που διενεργήθηκε στις 11-02-2022, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης 
Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», προϋπολογισμού € 705.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
- αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» και του 
Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 
466.448,98 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δέκα επτά και ενενήντα έξι τοις 
εκατό (17,96%) σύμφωνα με το από 09-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/403/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
βάσει του ανωτέρω, από 11-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  
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− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 466.448,98 € (με αναθεώρηση προ 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 του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9771.01.060.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 262 & αριθμ. πρωτ. 4202/298/13-01-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΨ607Λ9-9ΜΠ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 275 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. 
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», του έργου 

 
«Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» 

 

προϋπολογισμού 705.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Οι υπογράφοντες: 

 

1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος 

2. Ιωάννης Αρκομάνης,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος 

3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.,  μέλος 

 

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

30/1719/27-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΠ7Λ9-1Λ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, έχοντας υπόψη  

1. Την με αριθ. 16/867/27-5-5021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.  

2. Την με αριθ. 6/403/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία εγκρίθηκε το από 09-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 11-02-2022 ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 185522. 

3. Την με αριθ. πρωτ. 38555/3706/18-3-2022 κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της 

Ο.Ε. στους συμμετέχοντες.  

4. Το με αριθ. πρωτ. 47419/4526/30-03-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων με το οποίο 

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 

της διακήρυξης προς έλεγχο. 

5. Το από 05-04-2022 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα δικαιολογητικά 

στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο και τα οποία υπέβαλε ηλεκτρονικά 

στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 05-04-2022.  

 

συνήλθαμε στις 11-04-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.», για την κατακύρωση της σύμβασης.  
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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 έργου: 

«Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. 

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 

 

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

κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα,  11-04-2022 

 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος Τα μέλη 

 
 

Ελένη Δημουλά 

 
 

        Ιωάννης Αρκομάνης 

 

Άννα Μπάσιου  
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/612/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 08-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/362/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων 
- Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2917/01-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. με την αριθμ. 27448/2642/01-03-2022 
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.077.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 657 και αρ. πρωτ. 24000/1528/18-02-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΑΥΕ7Λ9-ΥΞΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 655 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για 
την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) 
συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5347/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 916/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το από 08-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 08-04-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με  ποσό προσφοράς 50.695,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 37,14%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 08-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187564 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.077.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
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εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,05 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%, όπως κατωτέρω αναλύεται, ως εξής: 
 

Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

37.355,44€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 

18%: 
6.723,98€  

Σύνολο: 44.079,42€ 

Απρόβλεπτα 15%: 6.611,91€ 

Σύνολο: 50.691,33€ 

Αναθεώρηση: 3,72€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 50.695,05€ 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων»  
 

προϋπολογισμού 100.000,00  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Στα Ιωάννινα, στις 08-04-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

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

2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Γεώργιος Σταύρου , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., τακτικό μέλος 
 

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

με αριθμ. 5/362/02-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη.(ΑΔΑΜ:22PROC010189756 2022-03-11). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό 

συστήματος 187564. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  έξι (6) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

1 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 04/04/2022 09:03:07 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 04/04/2022 09:13:04 

3 ALMOTEK I.K.E. 04/04/2022 11:19:03 

4 ΚΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/04/2022 12:53:10 

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 04/04/2022 13:08:13 

6 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/04/2022 13:54:11 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός 

κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του 

ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  248644 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 37,14 % 

2 248223 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 35,05 % 

3 248560 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 33,02 % 

4 248662 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32,00 % 

5 248634 ΚΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   4,02 % 

6 247990 ALMOTEK I.K.E.   1,02 % 

 

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

τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν 

λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), 

οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23.2 

της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως στα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υποβλήθηκαν: 

• Ο οικονομικός φορέας “ ALMOTEK I.K.E.” στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι 

Αποκλεισμού - Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα και στην ερώτηση: «Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα» απάντησε θετικά καθώς, όπως αναφέρεται, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56193/23-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή της 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης απορρίφθηκαν οι από 23-12-2021 ενστάσεις 

κατά της απόρριψης του αιτήματος του Οικονομικού Φορέα διάλυσης όσο και κατά της υπ’ 

αριθμ. 2223/09-12-2021 Απόφασης Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας 

με την οποία η εν λόγω εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη, και για τον λόγο αυτό αποκλείεται 

της διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 22.Α.4 παρ. (θ) της διακήρυξης. 

Έπειτα από τα παραπάνω και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των υποβληθέντων  

δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έχει την γνώμη ότι: Οι λοιπές υποβληθείσες προσφορές 

πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνονται παραδεκτές, και καταρτίζει τον 

κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  248644 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 37,14 % 

2 248223 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 35,05 % 

3 248560 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 33,02 % 

4 248662 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32,00 % 

5 248634 ΚΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   4,02 % 

 

 

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

«Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων»  προϋπολογισμού 100.000,00  € (με αναθεώρηση και 

ΦΠΑ), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», η οποία είναι 

προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με ποσό προσφοράς 50.695,05 € χωρίς ΦΠΑ και 
μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14 %. Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 
εργασιών: 

37.355,44€ 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 
18%: 

6.723,98€  

Σύνολο: 44.079,42€ 

Απρόβλεπτα 15%: 6.611,91€ 

Σύνολο: 50.691,33€ 

Αναθεώρηση: 3,72€ 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ: 
50.695,05€ 

 

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

Ιωάννινα, 08 Απριλίου 2022 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πρόεδρος 

 

Αικατερίνη Καραγιώτη 

Τα μέλη 

 

Περικλής Βούρδας 

 

Γεώργιος Σταύρου 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/613/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του από 12-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 
529.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/295/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 
529.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2656/24-02-2022 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. με την αριθμ. 
27451/2643/24-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 656 και αρ. πρωτ. 23999/1527/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜΦ7Λ9-
ΔΣΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 654 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του ως άνω 
υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5477/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 929/14-04-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 
12-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 04-04-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 229.932,65 
€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 46,10%. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 12-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187489 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα - διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού € 529.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.076.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 229.932,65 € 
(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 46,10%. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

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

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 Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας» 

Εκτιμώμενης αξίας 529.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 35414/3384/09-03-2022  διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 187489/2022 

αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:20PROC007566105 2020-10-30. 

 

Σήμερα, στις 4-4-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Γόγολου Ασπασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, πρόεδρος  

2. Έλλη Μπαρέκα, , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

 

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

σύμφωνα με την αριθ. 5/295/2-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. (66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6), 

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 35414/3384/09-03-2022 διακήρυξη. 

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

τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 187489. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του ν.4412/2016. 

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από 

τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

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

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την 
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παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 

της διακήρυξης.  

Σε ότι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του 

άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή.  

Οι πέντε (5) από τις έξι (6) υποβληθείσες προσφορές, περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής 

έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  

Η πρωτότυπη  εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ενός (1) εκ των έξι (6) οικονομικών φορέων 

που δεν προέρχονταν από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε προσκομίστηκε εντός του προαναφερόμενου χρονικού 

διαστήματος στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και παραδόθηκε στην επιτροπή πριν την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών.  

Κατόπιν  ο πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε από τα μέλη της Ε.Δ. να μεριμνήσει για τον έλεγχο της 

αυθεντικότητας και εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. 

Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10). Απέστειλε επιστολή στην Τράπεζα Ηπείρου για την γνησιότητα της 

εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 

Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι όσον αφορά την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα 

«ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5α του άρθρου 32 του Νόμου 

4782/2021 (ΦΕΚΑ36/09.03.2021) κλήθηκε ο  οικονομικός φορέας  «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με το υπ’ αριθ. 50496/4851/05-04-2022 έγγραφο δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του Συστήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει εξηγήσεις για την 

ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά  όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Νόμου 

4782/2021. Συγκεκριμένα οι  εξηγήσεις θα αφορούν: 

1. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής. 

2. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. 

3. Την πρωτοτυπία του έργου. 

 

Στις 12 Απριλίου του έτους  2022, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου 

να ολοκληρώσει το Πρακτικό της.  

Η Ε.Δ. έλαβε γνώση: 
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- Του με αριθ. πρωτ. 40/05-4-2022 έγγραφο της Τράπεζας Ηπείρου σύμφωνα με τα οποίο επιβεβαιώνεται 

η γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ 

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 

- Της από 11-4-2022 Αναλυτικής Αιτιολόγησης για την Προσφορά του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 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 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1. 247654 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 229.932,65 46,10% 

2. 248072 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 260.759,85 38,88% 

3. 248102 
ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

272.944,60 36,02% 

4. 246683 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 319.872,02 25,02% 

5. 248027 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
375.419,36 12,00% 

6. 248044 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 383.951,62 10,00% 

 

 

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

του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας», προϋπολογισμού 529.000,00 € 

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος 

είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 229.932,65€ (με αναθεώρηση 

προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαράντα έξι και δέκα επί τοις εκατό (46,10%).  

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

κατωτέρω.   

 

Ιωάννινα, 12 Απριλίου 2022 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

 
Ασπασία Γόγολου 

 

 

Έλλη Μπαρέκα 

 

Νικόλαος Κολιός 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/614/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του από 31-03-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού 
του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/34/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την αποδοχή 
έγκρισης ένταξης του έργου "Efficient Eco-Friendly transportation, Public Lighting and Buildings 
in the Region of Epirus, Greece" στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA, με χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 90% και την κάλυψη της 
ίδιας συμμετοχής κατά 10% από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την από 26/07/2016 υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο “Project Development Services 
for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, 
Greece”και αριθμό σύμβασης ELENA-2014-058 και την από 03/07/2019 πρώτη τροποποίηση 
της ως άνω σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

7. Την αριθμ. 36/2270/24-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης 
του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο πλαίσιο 
του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος 
Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται 
από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).  

8. Την αριθμ. 4/195/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. πρωτ. 12388/1439/01-02-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απόφαση 
αναστολής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της 
Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης 
του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας» με α/α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104648», μέχρι την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών από την 
Α.Ε.Π.Π. 

9. Την αριθμ. 20/1173/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς την αριθμ. Ε5/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με την οποία έγινε 
δεκτή η από 25-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και ακυρώθηκε η αριθμ. πρωτ. 185933/17531/28-12-2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης 
της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού 
του Δήμου Πρέβεζας», η οποία καταρτίσθηκε βάσει της αριθμ. 36/2270/24-12-2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής,  

Εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η νέα  διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
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με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του 
συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο πλαίσιο 
του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος 
Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται 
από τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 

10. Την αριθμ. 31/1822/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου 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. 663/28-07-2021, 1173/21-07-2021 και 372/28-
07-2021 έγγραφά τους αντίστοιχα. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5333/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
911/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει προς 
έγκριση, το από 31-03-2022 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

− Εγκρίνει το από 31-03-2022 Πρακτικό (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 141974, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για 
την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβασης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του 
συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», στο 
πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος 
Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από 
τον Μηχανισμό ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων), 

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», των προσφορών 
που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών φορέων: α) «CITELUM ITALIA SRL» και β) 
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν 
εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 
προχώρησε στην καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής αυτών, κατέγραψε 
αναλυτικά τις διαπιστώσεις της και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω 
Πρακτικό, ομόφωνα εισηγείται: 

Α) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «CITELUM ITALIA SRL», δεδομένου ότι, 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προέκυψε ότι δεν πληροί -επί ποινή αποκλεισμού- 
σειρά κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις σχετικές τασσόμενες από τη Διακήρυξη προϋποθέσεις 
και  

Β) Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT 
ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, προέκυψε ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε συμφωνία με τα ζητούμενα της οικείας 
Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε, όπως προβλέπεται στην παρ. 
3.1.2.1 β της Διακήρυξης, στον έλεγχο και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», του οποίου η 
προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι 
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καλύπτει πλήρως όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρ. 2.4.3.2 «Τεχνική 
Προσφορά» της Διακήρυξης και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα από την Διακήρυξη επί ποινή 
αποκλεισμού συνημμένα της Τεχνικής Προσφοράς, την έκανε αποδεκτή και προχώρησε στην 
βαθμολόγηση της προσφοράς ανά κριτήριο, κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο ως άνω 
Πρακτικό και ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς, με συνολικό βαθμό τεχνικής 
προσφοράς Τ=148,75 και τη συνέχισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα 
της οικονομικής του προσφοράς. 

− Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, από 31-03-2022 Πρακτικό (αποσφράγιση 
και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 141974, για την 
ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΣΕΑ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και 
των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», στο πλαίσιο του έργου 
«Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και 
Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό 
ELENA – European Local Energy Assistance (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων), 

Α. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «CITELUM ITALIA SRL», κατά το στάδιο 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεδομένου ότι δεν πληροί -επί ποινή αποκλεισμού- 
σειρά κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις σχετικές τασσόμενες από τη Διακήρυξη 
προϋποθέσεις και  

Β. 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 «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, η τεχνική του προσφορά καλύπτει πλήρως όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκε με συνολικό βαθμό 
τεχνικής προσφοράς Τ=148,75. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές αριθμ. 20/1173/16-
07-2021 και 31/1822/09-11-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε τοποθετηθεί ως 
εξής: «Διατυπώσαμε ενστάσεις και διαφωνήσαμε από τα πρώτα στάδια παρουσίασης του έργου «Ενεργειακή 

αναβάθμιση υποδομών οδικού και αστικού φωτισμού (Δημόσιος οδοφωτισμός), με τη μέθοδο της Σύμβασης 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) και οι 

αντιρρήσεις μας εξακολουθούν να είναι ισχυρές, με επίκεντρο τον τρόπο υλοποίησης του έργου, τους όρους 

συμμετοχής, καθώς και τη σχέση κόστους – οφέλους». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της Επιτροπής αξιολόγησης  για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα την 28-1-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στα Γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου (Έδρας), οδός Πλ. Πύρρου 1, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε  με την υπ. αριθ. 31/1822/9-11-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  

(Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης 170702/16929 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου), η οποία 

έλαβε τον υπ’ αριθ. 141974 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009443356.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής  ήταν παρόντες:  

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Κυριαζής Βασίλειος  

2. Τακτικό Μέλος Σιαμπίρη Δέσποινα  

3. Τακτικό Μέλος Ευτυχιάδης Γεώργιος  

4. Τακτικό Μέλος Νάκας Αθανάσιος  

5. Τακτικό Μέλος Σαρακατσάνος Χρήστος  

6. Τακτικό Μέλος Γκεσούλης Γεώργιος  

7. Τακτικό Μέλος Δήμος Χρήστος  

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 24/01/2022 και 

ώρα 15:00 μ.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» η 28/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ.   

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου 

της και των μελών αυτής, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 141974 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές.   

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.   

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-31- 
 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.   

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να 

είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.  

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση των 

εγγυήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και διαπίστωσε ότι 

όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν την πρωτότυπη  εγγύηση συμμετοχής πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης.  

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού απέστειλε τα υπ. αρ. πρωτ. οίκ. 47073/4485/30-3-2022, οίκ. 

47037/4481/30-3-2022 έγγραφα στους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και 

έλεγξε αυτεπάγγελτα τις εγγυητικές που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά, διαπιστώνοντας την εγκυρότητά τους.  

6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο σύστημα του 

ΕΣΗΔΗΣ:  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ημ/νία 

Υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

Υποβολής 

προσφοράς 

1 CITELUM ITALIA SRL 24/01/2022 13:32:13 

2 ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 24/01/2022 12:06:26 

 

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:  

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός  συστήματος  

1 CITELUM ITALIA SRL 265752 

2 ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 254581 

   

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 

του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :  

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,  

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,   
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και  

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.   

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας (Π.Η.), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι 

παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:   

  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός  πρωτοκόλλου 

1 CITELUM ITALIA SRL 11744/1153/28-1-2022 

2 ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 11616/1141/28-1-2022 

 

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.   

 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 

διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:  
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιγραφή CITELUM ITALIA SRL ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT 
ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. 

2.4.3.1 (α) - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Ε.Ε.Ε.Σ. ✓ ✓ 

Παρατηρήσεις − − 

2.4.3.1 (β) - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ✓ ✓ 

Βεβαίωση Εγκυρότητας ✓ ✓ 

Υποβολή πρωτότυπης εγγυητικής (αρ. 2.4.2.5 Διακήρυξης) ✓ ✓ 

Παρατηρήσεις − − 

2.4.3.1 (γ) – Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση: α) της πραγματικής κατάστασης του αστικού 
οδικού δικτύου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο οδοφωτισμός, β) των τοπικών συνθηκών του έργου και γ) 
της πραγματικής κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τις έλαβαν υπόψη τους στη 
διαμόρφωση της προσφοράς. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται δέσμευση για 
την επί 12ετια καλή λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων και την αντικατάσταση αυτών με νέα εφόσον 
παρουσιάσουν την οποιαδήποτε φθορά ή προκληθεί βλάβη. 

✓ ✓ 

Παρατηρήσεις − − 

2.4.3.1.γ Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Σε περίπτωση που Οικονομικός Φορέας προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα του Έργου υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους : 

Πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση υπό α-γ προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, 
ο Οικονομικός Φορέας προσκομίζει: 

(α) Δήλωσή του στην οποία αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι. 

(β) Δήλωση συνεργασίας του/των υπεργολάβου/ων για το Έργο. 

Υποβλήθηκαν: η απαίτηση 
β) Δηλώσεις συνεργασίας 
των υπεργολάβων για το 
Έργο. 

Ο οικονομικός φορέας δεν 
χρησιμοποιεί Υπεργολάβους  
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Παρατηρήσεις Δεν έχει υποβληθεί η 
απαίτηση α) Δήλωση του 
οικονομικού φορέα στην 
οποία αναφέρεται το 
τμήμα της σύμβασης που 
πρόκειται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας 
στους προτεινόμενους 
υπεργολάβους. 

Η ανωτέρω δήλωση είναι 
επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το σχετικό 
εδάφιο: 

«2.4.3.1 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής: Τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά για την 
συμμετοχή των 
προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή 
αποκλεισμού τα 
ακόλουθα :….α)…β)…γ)» 

− 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κάλυψης των κριτηρίων των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 & 2.2.8 της Διακήρυξης 

2.2.4 - Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Εγγραφή σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ✓ ✓ 

Εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΝ ή στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry εάν ο προσφέρων Οικονομικός 
Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό 

✓ ✓ 

Παρατηρήσεις − − 
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2.2.5 - Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) τουλάχιστον 1.300.000,00 € 
για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 2020). 

✓ ✓ 

Πιστοληπτική ικανότητα ≥ 20%  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). ✓ ✓ 

Παρατηρήσεις − − 

2.2.6 - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1) ένα (1) έργο επιτυχούς προμήθειας και εγκατάστασης oδοφωτισμού / ηλεκτροφωτισμού 
κοινόχρηστων χώρων με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED, συμβατικής αξίας τουλάχιστον 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή δύο (2) έργα επιτυχούς 
προμήθειας και εγκατάστασης oδοφωτισμού / ηλεκτροφωτισμού με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά 
τεχνολογίας LED, αθροιστικής συμβατικής αξίας των δύο έργων, τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000,00) ευρώ 

✓ ✓ 

2) τεχνικό προσωπικό 

• Τουλάχιστον ένας (1) Υπεύθυνος Έργου με τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία στην διαχείριση 
συμβάσεων ως Υπεύθυνος Έργων. Απαιτείται η προσκόμιση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και 
όσον αφορά την εμπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από 
Δημόσιο Φορέα ή Συμβάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 
υπογεγραμμένη (είτε με γνήσιο υπογραφής είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. 

• Τουλάχιστον ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη εμπειρίας σε κατασκευή έργων. 

• Τουλάχιστον ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε μελέτες 
φωτισμού αντιστοίχων έργων οδοφωτισμού / ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων.  

• Τουλάχιστον ένα (1) αδειούχο Ηλεκτρολόγο / Εγκαταστάτη με τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
συναφούς εμπειρίας. 

X ✓ 
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Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
όσον αφορά το προσωπικό της απαιτούμενης ομάδας έργου τα κάτωθι: 

• Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 των μελών της Ομάδας Έργου ότι 
αποδέχονται τη συμμετοχή τους όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και προσκόμιση των επικαλούμενων τίτλων σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων. Ειδικότερα, η απαιτούμενη εμπειρία σε Project Management (Δν/της 
Έργου) θα τεκμηριώνεται με προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιημένης γνώσης σε Project 
Management PMP, ή PRINCE2 Practitioner. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ενεργά τουλάχιστον 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου που θα διαρκέσουν οι εργασίες αναβάθμισης του Συστήματος και 
των λοιπών υποδομών. 

• Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο 
φορέα ή συμβάσεων απασχόλησης ή υπεύθυνης δηλώσεως του αρ. 8 ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από 
το νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη για την απόδειξη της εμπειρίας σε ιδιωτικό φορέα. 

3) τεχνικός εξοπλισμός ✓ ✓ 

Παρατηρήσεις Διαπιστώθηκαν ελλείψεις 
στα δικαιολογητικά του 
Τεχνικού προσωπικού, 
όπως τεκμηριώνεται 
αναλυτικά παρακάτω 
στην παράγραφο Α1. της 
παρούσης.  

Οι ελλείψεις αυτές είναι 
επι ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με την ρητή 
αναφορά της σελίδας 21, 
της διακήρυξης (εδάφιο: 
Κριτήρια επιλογής) 

− 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που είναι 
παραγωγοί ΗΗΕ όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014 προσκομίζουν βεβαίωση συμμετοχής τους 
σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την 
Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 
προϊόντων (φωτιστικά είδη και λαμπτήρες) καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον 
Αριθμό Μητρώου Παραγωγού(ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004(ΦΕΚ. 82Α). 

X ✓ 

ISO 9001 ή ισοδύναμο ✓ ✓ 

ISO 14001 ή ισοδύναμο ✓ ✓ 

OHSAS 18001 / ISO 45001 ή ισοδύναμο X ✓ 

ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο X ✓ 

Παρατηρήσεις Υπάρχουν ελλείψεις στα 
δικαιολογητικά που 
αφορούν τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης όπως 
τεκμηριώνεται αναλυτικά 
παρακάτω στην 
παράγραφο Α2. της 
παρούσης.  

Οι ελλείψεις αυτές είναι 
επι ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με την ρητή 
αναφορά της σελίδας 21, 
της διακήρυξης (εδάφιο: 

− 
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Κριτήρια επιλογής) και 
την ρητή αναφορά στην 
παρ. 2.2.7  

Υποβολή Δειγμάτων ✓ ✓ 

Παρατηρήσεις - - 
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Από τον ανωτέρω έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν και πιστοποιήθηκαν τα 

παρακάτω:   

Α) Ο οικονομικός φορέας CITELUM ITALIA SRL 

Δεν πληροί -ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- τις προϋποθέσεις που τάσσονται στα οικεία κεφάλαια της 

Διακήρυξης και συγκεκριμένα:  

Ο κατατεθείς ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» 

παρουσιάζει τις παρακάτω ελλείψεις και αποκλίσεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής: 

1. Παράγραφος της Διακήρυξης «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» - Τεχνικό 

Προσωπικό 

1.1 Για τον Υπεύθυνο Έργου με τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων ως 

Υπεύθυνος Έργων: 

α) Δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συμμετοχής, όπως προβλέπει ο όρος 

2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.1) της Διακήρυξης που ρητά αναφέρεται ότι: 

«Β. Πίνακα προσωπικού της απαιτούμενης ομάδας έργου συνοδευόμενο από τα στοιχεία 
για την απόδειξη της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Ειδικότερα 
απαιτούνται:  
1) Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 των μελών της Ομάδας Έργου ότι 
αποδέχονται τη συμμετοχή τους όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου». 

 
β) Δεν αποδεικνύεται η υπαλληλική σχέση του κ. Constant Winckel με τη διαγωνιζόμενη 

εταιρεία. Συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμά του αναφέρεται ότι είναι υπάλληλος της 

Citelum Belgium, ενώ η διαγωνιζόμενη εταιρεία είναι η Citelum Italia S.R.L που συνιστά 

διαφορετικό νομικό πρόσωπο και ως εκ τούτου δεν αποτελεί το συγκεκριμένο στέλεχος 

υπάλληλος αφενός του υποψηφίου και αφετέρου (εφόσον δεν αποτελεί στέλεχος με 

υπαλληλική σχέση) δεν κατατέθηκε -ως όφειλε- υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την 

Διευκρινιστική απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σε σχετικό ερώτημα, με αριθμό 

πρωτοκόλλου οίκ.5670/439: 

«Στην π̟ερίπτωση π̟ου η ομάδα έργου θα αποτελείται από μη μισθωτά στελέχη (π̟λήρους και 

εξαρτημένης εργασίας) δηλαδή από στελέχη π̟ου ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, αρκεί ως 

αποδεικτικό μέσο η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 των μελών της ομάδας έργου, ότι 

αποδέχονται τη συμμετοχή τους όπως αυτή π̟εριγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του 

αναδόχου, υπό τον όρο ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρουν στοιχεία της 

Σύμβασης π̟ου αποδεικνύουν την ύπαρξη της, δηλαδή τον αριθμό της σύμβασης μεταξύ του 

ελεύθερου επαγγελματία και του υποψήφιου οικονομικού φορέα, την Ημερομηνία 

υπογραφής της και την διάρκεια αυτής» 

γ) Δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση από νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη ή οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο από τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.3) της Διακήρυξης, ως 

απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας όπου αναφερόταν: 

«Β. Πίνακα προσωπικού της απαιτούμενης ομάδας έργου συνοδευόμενο από τα στοιχεία 
για την απόδειξη της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Ειδικότερα 
απαιτούνται: 
. 
. 
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3) Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από 
Δημόσιο φορέα ή συμβάσεων απασχόλησης ή υπεύθυνης δηλώσεως του αρ. 8 ν. 1599/1986 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη για την απόδειξη της εμπειρίας σε 
ιδιωτικό φορέα». 
 
δ) Το βιογραφικό του σημείωμα που κατατέθηκε είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και 

δε συνοδεύεται από μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη όπως προβλέπει 

το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης Γλώσσα όπου ρητά αναφέρεται: 

«2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν  προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο». 

 

ε) Το πιστοποιητικό PMP δεν είναι επικυρωμένο αντίγραφο και δεν συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση, όπως προβλέπει ο όρος 2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.3) της Διακήρυξης και το 

άρθρο της Διακήρυξης 2.1.4 Γλώσσα (Όμοια με ανωτέρω παραγρ. δ). 

 

1.2 Για τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε μελέτες 

φωτισμού αντιστοίχων έργων οδοφωτισμού / ηλεκτροφωτσμού κοινόχρηστων χώρων: 

α) Το υποβληθέν πτυχίο δεν είναι επικυρωμένο αντίγραφο και δεν συνοδεύεται από 

μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη όπως προβλέπει το άρθρο της 

Διακήρυξης 2.1.4 Γλώσσα (Βλέπε παραγρ. 1.1. δ) 

β) Δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση από νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη ή οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο από τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.3) της Διακήρυξης, ως 

απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (Βλέπε παραγρ. 1.1. γ) . 

γ) Στο βιογραφικό σημείωμα που κατατέθηκε δεν υπάρχει αναφορά σε εκπόνηση μελετών 

φωτισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.3) της Διακήρυξης, ως απόδειξη της 

εργασιακής εμπειρίας (Βλέπε παραγρ. 1.1.γ) 

δ) Δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συμμετοχής, όπως προβλέπει ο όρος 

2.2.9.2. (υπό Β.4.Β.1) της Διακήρυξης (Βλέπε παραγρ. 1.1.α). 

1.3 Για τον αδειούχο Ηλεκτρολόγο / Εγκαταστάτη με τουλάχιστον πέντε (5) έτη συναφούς 

εμπειρίας: 

i. Από την υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη περί απόδειξης της εργασιακής 

εμπειρίας, δεν προκύπτει η πενταετής εμπειρία, όπως απαιτείται στο άρθρο 2.2.5 

της διακήρυξης όπου αναφέρεται : 

 

«Το προσωπικό της απαιτούμενης Ομάδας Έργου ορίζεται ως εξής: 

. 

. 
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Τουλάχιστον ένα (1) αδειούχο Ηλεκτρολόγο / Εγκαταστάτη με τουλάχιστον πέντε (5) 

έτη συναφούς εμπειρίας». 

 

ii. Επιπλέον, επικαλείται ως εμπειρία έργα «Προμήθειας και τοποθέτησης 

ηλεκτρολογικού υλικού» και όχι ηλεκτρολογικά έργα οδοφωτισµού όπως 

διευκρινίστηκε σε σχετικό ερώτημα και συγκεκριμένα στο έγγραφο με  αρ. πρωτ. : 

202015/19513 όπου αναφέρεται: 

«Ερώτηση 4 

Ως συναφής εμπειρία ηλεκτρολόγου/εγκαταστάτη νοείται τουλάχιστον πενταετής 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε ηλεκτρολογικά έργα οδοφωτισμών». 

 

2. Παράγραφος της Διακήρυξης «2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» 

2.1 Δεν αποδεικνύεται η συμμετοχή του σε αντίστοιχο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία, Εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών. Γι' αυτά δεν γίνεται καμία αναφορά στο ΕΕΕΣ ούτε έχει υποβληθεί 

συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης, δεν υπάρχει καμία σχετική τεκμηρίωση στον 

ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά». Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΜΠΑ του ΕΟΑΝ περί διασύνδεσης με Εθνικά Μητρώα στην 

Ε.Ε.), μετά από έλεγχο στην ιστοσελίδα https://www.ewrn.org/national-registers/, όπου 

μπορεί κανείς να βρει τα Εθνικά Μητρώα παραγωγών για κάθε χώρα, διαπιστώθηκε ότι 

στην Ιταλία το Εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών είναι η «REGISTRO A.E.E.» http://www.registroaee.it. Μετά από σχετική 

αναζήτηση στον υπερσύνδεσμο https://www.registroaee.it/en/RicercaProduttori, δεν 

βρέθηκε αποτέλεσμα μετά από σχετική αναζήτηση του Υποψήφιου Οικονομικού φορέα με 

κριτήριο αναζήτησης το ΑΦΜ του. 

Στη Διακήρυξη αναφέρεται στην ενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παραγρ.Β.5 και Β7 ότι: 
«Β.5.Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς στην 
περίπτωση που είναι παραγωγοί ΗΗΕ όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014 
προσκομίζουν βεβαίωση συμμετοχής τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 
23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων 
(φωτιστικά είδη και λαμπτήρες) καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω 
Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού(ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004(ΦΕΚ. 82Α).……Επίσης, 
προσκομίζουν ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 και ISO 39001:2012».  

«Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

https://www.ewrn.org/national-registers/
http://www.registroaee.it/
https://www.registroaee.it/en/RicercaProduttori
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και 
τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της 
περ.β.» 

2.2 Δεν δηλώθηκε στο ΕΕΕΣ ότι διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας OHSAS 18001/ISO 45001 και ISO 39001:2012.  Επιπλέον, δεν έχει προσκομισθεί 

συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση στο ΕΕΕΣ, και δεν έχουν κατατεθεί αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

Στη Διακήρυξη αναφέρεται στην ενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παραγρ.Β.5 ότι: 
«………Επίσης, προσκομίζουν ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 και ISO 
39001:2012». 
 

3. Παράγραφος της Διακήρυξης «2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

3.1 Δεν υποβλήθηκε η Δήλωσή στην οποία αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.8.2. 

Υπεργολαβία της Διακήρυξης. Υπάρχει σχετική αναφορά στο ΕΕΕΣ, η οποία δεν αρκεί ως 

απόδειξη, αφού αυτά ζητούνται ως επιπρόσθετα μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Το ανωτέρω άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης αναφέρει: 

«2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά 
του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό(30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω 
παραγράφου 2.2.3. ». 
 

Β) ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής που κατέθεσε η Ένωση οικονομικών φορέων 

«ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», προκύπτει ότι αυτά έχουν 

υποβληθεί σε συμφωνία με τα ζητούμενα της οικείας Διακήρυξης, επομένως η προσφορά της 

εταιρείας κρίνεται αποδεκτή. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. πρωτ. : 170702/16929 29-10-2021 Διακήρυξη της Περιφέρειας 

2. τις υποβληθείσες προσφορές  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

4. τις απαντητικές επιστολές σε σχετικά ερωτήματα διευκρινήσεων με αριθμό πρωτοκόλλου: 
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i. 202015/19513, 11 Ιανουαρίου 2022 

ii. 198042/19227, 13 Ιανουαρίου 2022 

iii. οικ. 5670/439, 17 Ιανουαρίου 2022 

iv. 209028/20176, 18 Ιανουαρίου 2022 

Εισηγείται  προς τη Οικονομική επιτροπή:  

Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «CITELUM ITALIA SRL» δεδομένου ότι δεν πληροί -επι 

ποινή αποκλεισμού - σειρά κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τις σχετικές τασσόμενες από τη 

Διακήρυξη προϋποθέσεις, κατά τα προδιαληφθέντα, 

Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», κατά τα ανωτέρω.  

 
Β) Αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών     
 
Β1) Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής ανά διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα, η Επιτροπή προχώρησε, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 3.1.2.1 β της Διακήρυξης, στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», του οποίου η προσφορά έγινε 
δεκτή στον διαγωνισμό.  
 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. πρωτ. 
170702/16929 Διακήρυξης, και ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.3.2 της 
Διακήρυξης «Τεχνική Προσφορά», όπου η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

• «Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή προτεινόμενης λύσης αναβάθμισης του υπάρχοντος Συστήματος 
που προσφέρει ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας. Στην Τεχνική Περιγραφή θα περιέχονται τα 
απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με το τεχνικό προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό. 

• Φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενων Φωτιστικών τεχνολογίας LED σε 
ηλεκτρονική μορφή .ies ή .ldt, κατάλληλο για χρήση σε λογισμικό ανοικτού κώδικα DIALUX ή 
RELUX. Στο φωτομετρικό αρχείο πρέπει να φαίνεται η πραγματική κατανάλωση του Φωτιστικού 
και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας 
που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015. 

• Φωτοτεχνικό Μοντέλο, όπως ακριβώς περιγράφεται στο Παράρτημα 3: «Τεχνικές 
Προδιαγραφές», σύμφωνα με το ΕΝ 13201 2015 και την Ελληνική Νομοθεσία. 

• Πίνακες συμμόρφωσης για το σύνολο των ζητουμένων και πιστοποιητικά - βεβαιώσεις των 
Εργαστηρίων - Φορέων που διεξήγαγαν τους ελέγχους και τις Εκθέσεις Δοκιμών (Test Reports) 
που ζητούνται και αναφέρονται στο Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”. Στις περιπτώσεις 
σύνθετων λύσεων, π.χ. LED controller ενσωματωμένο σε φωτιστικό καθώς και το Σύστημα 
Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τη 
Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (Declaration of Conformity - DoC) εντός του φακέλου 
της Τεχνικής Προσφοράς. 

• Όσον αφορά τις σχετικές Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις των Εργαστηρίων - Φορέων που 
διεξήγαγαν τους ελέγχους και τις Εκθέσεις Δοκιμών (Test Reports), υποβάλλονται στον φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς από τους προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού. 

• Όσον αφορά τα σχετικά πιστοποιητικά - βεβαιώσεις των Εργαστηρίων - Φορέων που διεξήγαγαν 
τους ελέγχους και τις Εκθέσεις Δοκιμών (Test Reports), κατατίθενται από τον Ανάδοχο κατά το 
στάδιο προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης επί ποινή αποκλεισμού. 

• Αναλυτική περιγραφή Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & Ελέγχου Κατανάλωσης 
Ενέργειας, που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3: Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς και του Συστήματος Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης μέσω Η/Υ. 
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• Υπολογισμό - τεκμηρίωση της αναμενόμενης ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επισημαίνεται, 
ότι για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας των φωτιστικών σωμάτων, με βάση την 
οποία θα υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόμηση θα λαμβάνεται υπόψη, κατά τους υπολογισμούς, 
επί ποινή αποκλεισμού, η ισχύς κάθε τύπου φωτιστικού σύμφωνα με την κατανάλωση που 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό LM79 του κάθε φωτιστικού που θα έχει εκδοθεί από 
διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015. 

• Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της αναβάθμισης και του συνόλου των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

• Τεκμηρίωση της Ομάδας Έργου, με ονοματεπώνυμο και επαγγελματικά προσόντα των μελών 
του προσωπικού που επιφορτίζονται για την εκτέλεση της ΣΠΥ, συνυποβάλλοντας βιογραφικά, 
πτυχία, άδειες των επιμέρους ατόμων της Ομάδας Έργου που θα δηλωθεί. 

• Τεχνικός Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας. 

• Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
τους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αναφορά 
σε οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου “.pdf” και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.». 

 
Διαπίστωσε τα εξής για την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»,: 
 
Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», καλύπτει πλήρως όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της 
παρ. 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα από 
την Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού συνημμένα της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι  

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή προτεινόμενης λύσης αναβάθμισης του υπάρχοντος 
Συστήματος που προσφέρει ο οικονομικός φορέας «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT 
ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»,  

• φωτοτεχνικά δεδομένα,  

• ISO Κατασκευαστή,  

• πιστοποιητικά,  

• εκθέσεις δοκιμών,  

• δηλώσεων συμμορφώσεις τεχνικών φυλλαδίων,  

• Αναλυτική περιγραφή Συστήματος Τηλε-ελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & Ελέγχου 
Κατανάλωσης Ενέργειας, που θα χρησιμοποιηθεί,  

• Υπολογισμό - τεκμηρίωση της αναμενόμενης ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας,  

• αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της αναβάθμισης του Συστήματος,  

• Τεκμηρίωση Ομάδας Έργου,  

• Τεχνικό Εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας. 

 
Β2) Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης. Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ακόλουθο 
Πίνακα, όπως ακριβώς αναφέρεται στα Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προβλέπεται: 
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Επισημαίνεται ότι με βάση τις προαναφερόμενες παραγράφους της Διακήρυξης ισχύει ότι: 
«Η τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της συμμετοχής στο επόμενο 
στάδιο του Διαγωνισμού. Το σύνολο της βαθμολογίας (ΒΤΠι) εκάστης Τεχνικής Προσφοράς (ΤΠ) 
προκύπτει από το άθροισμα της αξιολόγησης των επιμέρους Κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4) δηλαδή: 
Τ=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4. Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Η βαθμολόγηση των Κριτηρίων Τ1 και Τ2 γίνεται με βάση την πληρότητα και την εναρμόνιση των 
Τεχνικών Προσφορών για τα συγκεκριμένα Κριτήρια σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
της Διακήρυξης όπως αυτές εξειδικεύονται στο Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές” αυτής. 
Συγκεκριμένα: 

1. Το Κριτήριο Τ1 (βαρύτητα 35%) αξιολογεί την πληρότητα και τις προδιαγραφές Αναβάθμισης 
της Ενεργειακής Απόδοσης του Οδικού και Αστικού Φωτισμού, ήτοι, την ποιότητα των 
φωτιστικών / λαμπτήρων / προβολέων που θα τοποθετηθούν και η οποία αξιολογείται 
βάσει των: 

• Eνεργειακής Aπόδοσης (lm/W) και άλλων τεχνικών παραμέτρων απόδοσης (βλ. Παράρτημα 
3 “Τεχνικές Προδιαγραφές”), με επιμέρους συντελεστή 10%, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 
- Για την Ενεργειακή Απόδοση: 7% 
- Για την παράμετρο ΙΡ: 1,5% 
- Για την παράμετρο ΙΚ: 1,5% 

• Πληρότητας προδιαγραφών προσφερόμενων φωτιστικών, με επιμέρους συντελεστή 3,5% 

• Συνολικής διαλειτουργικότητας και επάρκειας του προσφερόμενου συστήματος, ανά επί 
μέρους τμήμα και συνολικά, με επιμέρους συντελεστή 3,5% 

• Χρόνου ζωής φωτιστικών (L80 calculated) όπως προσδιορίζεται από τα ζητούμενα test 
reports (LM80-08/TM-21-11 η ISTMT+TM21), με επιμέρους συντελεστή 7% 

• Υπολειμματικής αξίας φωτιστικών στο τέλος της 12ετίας (ως ποσοστό του συνολικού χρόνου 
ζωής του φωτιστικού (L70 calculated), με επιμέρους συντελεστή 7% 

• Πλήθος εφαρμογών έξυπνης πόλης που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα 
τηλεδιαχείρισης. Επίσης το πλήθος εφαρμογών και αισθητήρων που μπορούν να 
συνδεθούν ανά φωτιστικό σώμα - σημείο, με επιμέρους συντελεστή 4%. 

2. Το Κριτήριο Τ2 (βαρύτητα 15%) αξιολογεί την πληρότητα και τις προδιαγραφές του 
Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Κατανάλωσης Ενέργειας – 
Περιοδικής & Επεμβατικής Συντήρησης μέσω Η/Υ, ήτοι, την ποιότητα του Συστήματος που 
θα εγκατασταθεί και η οποία αξιολογείται βάσει των: 

• Δομής και τύπου συστήματος, με επιμέρους συντελεστή 7,5%, 

• Μέγιστης δυνατότητας σύνδεσης αριθμού φωτιστικών ανά κόμβο / gateway, με επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας 2%, 

• Ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων, με επιμέρους συντελεστή 2%, 

• Δυνατότητας αναβάθμισης για μετάδοση high bandwidth δεδομένων (εικόνας και ήχου) 
διαμέσου του ίδιου συστήματος, με επιμέρους συντελεστή, 2,5%, 
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• Δυνατότητας Κάλυψης Δρομολογητή της Μέγιστης Δυνατής Ακτίνας (Εμβέλειας) χωρίς 
Οπτική Επαφή Με Τους Ασύρματους Ελεγκτές Κόμβων(Απευθείας η hop to hop), με 
επιμέρους συντελεστή 1% 

Η τιμή βάσης των παραπάνω Κριτηρίων είναι το 100 και το 150 η μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση. 
Υποψήφιος/οι που η προσφορά του(ς) καλύπτει επαρκώς τα παραπάνω Κριτήρια λαμβάνει/ουν 
τη βαθμολογία 100. Υποψήφιος/οι που υπερκαλύπτει/ουν τα παραπάνω Κριτήρια 
λαμβάνει/ουν μεγαλύτερη βαθμολογία, με τον υποψήφιο που τα υπερκαλύπτει περισσότερο 
σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους να λαμβάνει βαθμολογία 150. Ο(ι) υποψήφιος/ι που 
υπερκαλύπτουν τα παραπάνω Κριτήρια αλλά σε μικρότερο βαθμό από τον υποψήφιο που έχει 
λάβει βαθμολογία 150, λαμβάνουν αναλογικά ενδιάμεση βαθμολογία. 
Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την παράμετρο “Πληρότητα προδιαγραφών προσφερόμενων 
φωτιστικών” του Κριτηρίου Τ1, βαθμολογούνται, ως άνωθι, οι λοιπές προδιαγραφές των 
φωτιστικών σωμάτων που δεν συνιστούν αυτοτελή παράμετρο βαθμολόγησης όπως εκείνες οι 
πρωταρχικής σημασίας. 
Όσον αφορά στην παράμετρο “Συνολική διαλειτουργικότητα και επάρκεια του προσφερόμενου 
συστήματος, ανά επί μέρους τμήματος και συνολικά” του Κριτηρίου Τ1, βαθμολογείται η 
δυνατότητα προσαρμοστικού φωτισμού (adaptive lighting) και συγκεκριμένα ο αριθμός των 
διαφορετικών μοτίβων που μπορούν να ενεργοποιηθούν. 
Διευκρινίζεται ότι η «Δυνατότητα αναβάθμισης για μετάδοση high bandwidth δεδομένων 
(εικόνας και ήχου) διαμέσου του ίδιου συστήματος» του Κριτηρίου Τ2 βαθμολογείται με 150 
εάν υφίσταται και με 100 εάν δεν υφίσταται, διότι ως δυνατότητα είναι προαιρετική, ήτοι δεν 
συνιστά λόγο αποκλεισμού. 
Τέλος, η βαθμολόγηση της παραμέτρου “Δομή και τύπος συστήματος” του Κριτηρίου Τ2 
συνίσταται στην ευελιξία, ανθεκτικότητα και αυτονομία του Συστήματος Τηλεελέγχου – 
Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Κατανάλωσης Ενέργειας – Περιοδικής και Επεμβατικής Συντήρησης 
μέσω Η/Υ και είναι συγκριτική, ήτοι, η κατανομή της βαθμολόγησης της υπόψη παραμέτρου 
από 100 μέχρι 150 προκύπτει από τη σύγκριση των υποβληθεισών προσφορών. 

3. Η βαθμολόγηση του Κριτηρίου Τ3 προκύπτει συνδυαστικά από το οργανωτικό σχήμα έργου, 
την ποιότητα και τις αρμοδιότητες προσωπικού της ομάδας έργου, την εμπειρία της ως 
ομάδα έργου σε αντίστοιχα έργα, καθώς και από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
υπόψη Έργου. Το τελευταίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) μήνες και 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
έργου σε δεκαοκτώ (18) μήνες και επαρκές οργανωτικό σχήμα έργου, ποιότητα και 
αρμοδιότητες προσωπικού της ομάδας έργου, εμπειρία της ως ομάδα έργου σε αντίστοιχα 
έργα, λαμβάνει βαθμολογία 100 ενώ αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σε 
δώδεκα (12) μήνες και υπερ-επαρκές οργανωτικό σχήμα έργου, ποιότητα και αρμοδιότητες 
προσωπικού της ομάδας έργου, εμπειρία ως ομάδα έργου σε αντίστοιχα έργα, λαμβάνει 
βαθμολογία 150. Προσφορές που προτείνουν και αξιολογούνται ενδιάμεσα των ανωτέρω 
λαμβάνουν τη βαθμολογία που προκύπτει με αντίστοιχη γραμμική παρεμβολή. 

4. Για το Κριτήριο Τ4 τη μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει ο υποψήφιος που προσφέρει τη 
μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση. Η διαφορά της βαθμολόγησης μεταξύ των 
υποψηφίων προκύπτει αναλογικά και ποσοστιαία με βάση το ποσοστό της αριθμητικής 
διαφοράς που προκύπτει από τον προσφέροντα την υψηλότερη τιμή ενεργειακής 
εξοικονόμησης, ο οποίος και παίρνει αντίστοιχα στη βαθμολόγηση του Κριτηρίου αυτού τιμή 
το 150. Η τιμή βάσης 100 του Κριτηρίου είναι το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης που 
προβλέπεται στη Διακήρυξη, ήτοι 62% εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την υφιστάμενη 
κατάσταση. 

Στη διάρκεια εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
όσοι υποψήφιοι δε συγκεντρώσουν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους κριτήρια, βαθμολογία 
τουλάχιστον 100 δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ως εκ 
τούτου η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υποψήφιοι που δεν γίνονται δεκτοί μετά 
την ολοκλήρωση εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από την διαδικασία.» 
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της υποβαλλόμενης Τεχνικής 
Προσφοράς του οικονομικού Φορέα «ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε», η επιτροπή, ομόφωνα, αποφάσισε να δώσει τους παρακάτω βαθμούς για τα κριτήρια: 
 

• Για το κριτήριο Τ1, λόγω υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης, σε κρίσιμα σημεία 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και επειδή με βάση τη Διακήρυξη «ο υποψήφιος που τα 
υπερκαλύπτει περισσότερο σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους να λαμβάνει βαθμολογία 
150.», έχουμε: 

o Για την Ενεργειακή Απόδοση, τα φωτιστικά δρόμου έχουν απόδοση από 160-171 
lm/W, τα φωτιστικά κορυφής έχουν απόδοση 135-143 lm/W και οι προβολείς έχουν 
απόδοση 145lm/W, και η βαθμολογία είναι 150 (7%) 

o Για την παράμετρο ΙΡ ο βαθμός προστασίας των προσφερόμενων φωτιστικών είναι 
IP66 όπως ακριβώς απαιτείται από τον διαγωνισμό και η βαθμολογία είναι 100 
(1,5%) 

o Για την παράμετρο ΙK ο βαθμός προστασίας των προσφερόμενων φωτιστικών 
κυμαίνεται μεταξύ ΙΚ09 & ΙΚ10 ενώ απαιτείται IK08 και η βαθμολογία είναι 150 
(1,5%) 

o Για την πληρότητα προδιαγραφών των προσφερόμενων φωτιστικών, βαθμολογία 
είναι 150 (3,5%) 

o Για την Συνολική διαλειτουργικότητα και επάρκεια του προσφερόμενου 
συστήματος, ανά επί μέρους τμήμα και συνολικά, και τη δυνατότητα 
προσαρμοστικού φωτισμού (adaptive lighting) ο αριθμός των διαφορετικών 
Μοτίβων που μπορούν να ενεργοποιηθούν είναι περισσότερος από 12 και η 
βαθμολογία είναι 150 (3,5%) 

o Ο χρόνος ζωής των φωτιστικών (L80 calculated) είναι μεγαλύτερος από 102.000h 
έναντι 80.000h που ζητούσε ο διαγωνισμός, και η βαθμολογία είναι 150 (7%) 

o Για την Υπολειμματική αξία φωτιστικών στο τέλος της 12ετίας (ως ποσοστό του 
συνολικού χρόνου ζωής του φωτιστικού (L70 calculated) με βάση την έκθεση 
δοκιμής LM80 έχουμε 2.143.452 h λειτουργίας ώσπου να πέσει ένταση των  LED στο 
70%, άρα με ετήσια λειτουργία 4.343,5 ώρες η διάρκεια ζωής κατά L70 είναι 490 
έτη, ως ποσοστό είναι (490-12)/490=97,55%, και η βαθμολογία είναι 150 (7%) 

o Για το Πλήθος εφαρμογών έξυπνης πόλης που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα 
τηλεδιαχείρισης και το πλήθος εφαρμογών και αισθητήρων που μπορούν να 
συνδεθούν ανά φωτιστικό σώμα - σημείο, η βαθμολογία είναι 150 (4%). 

 
Με βάση τα ανωτέρω έχουμε ότι  
 
Τ1=Β1*0,35=(150*7%)+(100*1,5%)+(150*1,5%)+(150*3,5%)+(150*3,5%)+(150*7%)+(150*7
%)+(150*4%)=51,75 
 
Άρα Τ1=51,75 

 

• Για το κριτήριο Τ2, λόγω υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης και επειδή με βάση 
τη Διακήρυξη «ο υποψήφιος που τα υπερκαλύπτει περισσότερο σε σχέση με τους άλλους 
υποψήφιους να λαμβάνει βαθμολογία 150.», έχουμε: 

 
o Για τη Δομή του συστήματος, η οποία κάνει το σύστημα πολύ εύχρηστο με τη 

μεγαλύτερη ευελιξία, ανθεκτικότητα και αυτονομία, και παρέχει περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούμενα, η βαθμολογία είναι 150 (7,5%). 

o Για την δυνατότητα σύνδεσης αριθμού φωτιστικών ανά κόμβο / gateway, η οποία 
είναι η μεγαλύτερη, η βαθμολογία είναι 150 (2%). 

o Για την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, η οποία είναι η μεγαλύτερη, η βαθμολογία 
είναι 150 (2%). 
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o Για την δυνατότητα αναβάθμισης για μετάδοση high bandwidth δεδομένων 
(εικόνας και ήχου) διαμέσου του ίδιου συστήματος, η βαθμολογία είναι 150 (2,5%). 

o Για την δυνατότητα κάλυψης δρομολογητή της Μέγιστης Δυνατής Ακτίνας 
(Εμβέλειας) χωρίς οπτική επαφή με τους Ασύρματους Ελεγκτές Κόμβων (Απευθείας 
η hop to hop), η βαθμολογία είναι 100 (1%). 

 
Τ2=Β1*0,15%=(150*7,5%)+(150*2%)+(150*2%)+(150*2,5%)+(100*1%)=22,00 
 
Άρα Τ2=22,00 
 

• Για το κριτήριο Τ3, η βαθμολογία είναι 150 (10%). , λόγω:  
 

o υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης, αφού η πρόταση προβλέπει 
υλοποίηση του έργου σε 372 ημέρες ήτοι 12 μήνες και 7 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης, όπου οι 12 μήνες είναι και το ελάχιστο επιτρεπόμενο με βάση την 
διακήρυξη, αντί του μέγιστου προβλεπόμενου των 18 μηνών.  

o υπερ-επαρκές οργανωτικό σχήμα έργου, το οποίο καλύπτει όλες τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του διαγωνισμού και περιλαμβάνει επιπλέον θέσεις οι οποίες 
διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου. 

o της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου σε αντίστοιχα έργα, η οποία 
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

 
Άρα Τ3=150*10%=15,00 
 

• Για το κριτήριο Τ3, η βαθμολογία είναι 150 (40%)., διότι σύμφωνα με τη διακήρυξη ο 
υποψήφιος που προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία 
(προσφερόμενο ποσοστό εξοικονόμησης 71,95% αντί 62% που ήταν το ελάχιστο ποσοστό 
εξοικονόμησης που προβλεπόταν στη Διακήρυξη). 

 
Άρα Τ4=150*40%=60,00 

 
Έτσι προκύπτει ότι: 
Το σύνολο της βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών (Τ) προκύπτει από το άθροισμα των 
επιμέρους κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4) δηλαδή: Τ=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4. Ο προκύπτων βαθμός 
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
 
Κατά συνέπεια, η συνολική βαθμολογία που προκύπτει για την Τεχνική Προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», έχει ως ακολούθως: 
 
Τ=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4=› 
Τ=Β1*35%+Β2*15%+Β3*10%+Β4*40%=› 
Τ= 51,75+22,00+15,00+60,00=› Τ=148,75 
 
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται-γνωμοδοτεί στο αρμόδιο 
όργανο, την Οικονομική Επιτροπή, τα εξής:  
 
i) Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT ΟΜΕΧΟΜ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» την βαθμολόγηση της τεχνικής της προσφορά με συνολικό βαθμό 

Τ=148,75 και τη συνέχιση της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα της 

οικονομικής του προσφοράς. 

Ιωάννινα 31 Μαρτίου 2022 
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Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Κυριαζής Βασίλειος  

2. Τακτικό Μέλος Σιαμπίρη Δέσποινα  

3. Τακτικό Μέλος Ευτυχιάδης Γεώργιος  

4. Τακτικό Μέλος Νάκας Αθανάσιος  

5. Τακτικό Μέλος Σαρακατσάνος Χρήστος  

6. Τακτικό Μέλος Γκεσούλης Γεώργιος  

7. Τακτικό Μέλος Δήμος Χρήστος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/616/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής 
του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800,00 με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 30/1723/27-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου 
«Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», 
προϋπολογισμού 56.800,00 € με ΦΠΑ, ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5334/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
910/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …..  

7. Την υπ' αριθμ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΕ97Λ90-6Λ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την υπ’ αριθμ. 58034/2555/29-04-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 56.800,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 του 

έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

9. Την υπ' αριθμ. 30/1723/27-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου. 

10. Την υπ' αριθμ. 198/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου για την έγκριση της 

Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό των εκπροσώπων για την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής 

11. Την υπ’ αριθμ. 53889/5169/08-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των τευχών 

δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», 

προϋπολογισμού 56.800,00€ (με Φ.Π.Α.). 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

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

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

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

υποέργου: «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο» με 

προϋπολογισμό 56.800,00€ (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

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

4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του υποέργου: «Εργασίες 

μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού 56.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

1. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος 

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

3. Λαμπρινή Βάββα Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., τακτικό μέλος 

   

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

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

6. Βιολέττα Τζανίδη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Η., αναπληρ. μέλος 

…». 

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

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου 
Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5334/12-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει 
της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Σουλίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 
30/1723/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 53889/5169/08-04-2022 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», 
προϋπολογισμού € 56.800,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζιάκκα Βαρβάρα Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Τσιούμπος Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3. Βάββα Λαμπρινή Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σταύρου Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Τσέτσου Μαρία Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. 

3. Τζανίδη Βιολέττα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/617/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», 
προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5699/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 972/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

2. Σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Ανθοχωρίου 

Ν. Ιωαννίνων ήταν η εκδήλωση φθορών ( κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ρηγματώσεις) στο οδικό δίκτυο της 

περιοχής , που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.     

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

συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ.: 57262/5508/14-04-2022 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα στην περιοχή του Ανθοχωρίου. 

εισηγούμαστε  

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

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

περιοχής Ανθοχωρίου» του έργου: « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

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

65.720,00 €. 

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

αποτελούμενη  από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μαριλένα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Ιωάννη Αρκομάνη Πολιτικό  Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  

γ) Αγνή Κερομύτη Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός στην Υπηρεσία μας  

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: 

α) Ασπασία Γόγολου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,  

γ) Έλλη Μπαρέκα Πολιτικό  Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.  

.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 57262/5508/14-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και 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 
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Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 5699/15-04-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού € 
65.720,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μπλιθικιώτη Μαριλένα, Πολιτικός Μηχανικός, στην Δ.Τ.Ε. Π.Η., Πρόεδρος 

2. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός  Μηχανικός,  στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι. 

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Γόγολου Ασπασία,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

2. Κολιός Νικόλαος,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Μπαρέκα Έλλη,  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/618/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 53133/5108/08-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια 
Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. πρωτ. 53133/5108/08-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
(αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 901/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) 
περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου». 

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

  Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 53133/5108/08-
04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης 
των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια 
Ηπείρου», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 08-04-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ     Αρ. Πρωτ.: 53133/5108 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η. 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κώδικας: 45221 

Πληροφορίες: Ε. Μπαρέκα 

Τηλέφωνο: 2651087334 

Email: e.bareka@php.gov.gr, 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ 7-6-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

mailto:e.bareka@php.gov.gr
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3. Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

4. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 36020/3436/10-03-2022  Διακήρυξη της διενέργειας του α/α 187516 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – 

Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου», στην οποία ορίζονται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών η 4η Απριλίου 2022 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 8η Απριλίου 2022. 

6. Το υπ’ αριθμ: 870/07-04-2022 έγγραφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το οποίο οι 

πρόσφατες ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών 

φθορών και βλαβών στο οδικό δίκτυο από την Κοινότητα Πηγές έως τα όρια Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την ανάγκη για διενέργεια αυτοψίας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο οι φθορές που προκλήθηκαν στην περιοχή του έργου δημοπράτησης, 

επηρέασαν το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και αν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των τευχών 

δημοπράτησης του διαγωνισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αποφασίζουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του α/α 187516  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – 

Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου» στις 26 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

  

Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται, προς έγκριση, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

Κοινοποίηση 

1.Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  

(κοινοποίηση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

2.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

(κοινοποίηση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

3. Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου 

 

Εσωτερική Διανομή 

1.Χρονολογικό αρχείο 

2.Φάκελος έργου 

………» 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/619/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. 
Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 04-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4736/07-04-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 886/08-04-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«….Α. ΓΕΝΙΚΑ……. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6-10-2021 μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» και του Περιφερειάρχη Ηπείρου για ποσό 63.045,33 € χωρίς  Φ.Π.Α. και 78.176,21 € με  

Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στο άρθρο 2.3 της ΕΣΥ σε 210 ημέρες  από 

την υπογραφή της σύμβασης, με λήξη την 4-5-2022.Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό 10% των εργασιών 

καθώς ήταν αναγκαίο να προηγηθεί η σύνταξη ΑΠΕ -ΣΣ για την συνέχιση του έργου. Με την με αρ. 2/115/31-

1-2022 απόφαση της Ο.Ε.Π. Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ συνολικής δαπάνης 106.137,70 € (με 

Φ.Π.Α), με αύξηση σε ποσοστό 35,79 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.  Η συμπληρωματική σύμβαση 

υπογράφτηκε την 17-3-2022 μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» και του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου για ποσό  22.549,59 € χωρίς  Φ.Π.Α.  

 Β ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 1-4-2022 (αρ πρωτ 49395/4736/4-4-2022) αίτηση για 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 4 μήνες, αναφέροντας ότι τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα ( ισχυρές βροχοπτώσεις και παγετός) που επικρατούν στην περιοχή κατά τους τους 

χειμερινούς μήνες, κατέστησαν  αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, καθώς και την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, 

λόγω της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ και Σ.Σ για να συμπεριλάβει απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες για 

την ολοκλήρωση του έργου.  

 Η Δ/σα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας  

είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του 

έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική δική του υπαιτιότητα, δεδομένου ότι το έργο εκτελείται σε περιοχή με  

υψηλό υψόμετρο όπου  κατά την χειμερινή περίοδο επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες και επιπρόσθετα 

απαιτήθηκε χρονικό διάστημα για την σύνταξη, έγκριση και υπογραφή -την 17-2-2022- συμπληρωματικής 

συμβάσης που απαιτεί και την ανάλογη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

 Γ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους ανωτέρω λόγους ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα 

Κόνιτσας» αναδόχου  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» κατά 4 μήνες μέχρι την 4-9-2022,  χωρίς δικαίωμα 

έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση  ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα 
Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 04-09-2022, με δικαίωμα 
αναθεώρησης.             
  .…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/620/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση 
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-
2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4835/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 947/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-09-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 

εταιρείας «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ:082877390, για ποσό 

420.022,38 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση 

ορίζεται σε δεκαοκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 24-5-2020. Με την υπ αριθ. 13/709/22-

5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  30 – 9 – 2020. Με την υπ αριθ. 25/1669/06-10-2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  

εργασιών του έργου, μέχρι την  31 – 12 – 2020. Με την υπ αριθ. 33/2186/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, 

μέχρι την  24 – 5 – 2021. Με την υπ αριθ. 15/774/24-5-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  30 – 9 – 2021. 

Με την υπ αριθ. 27/1532/29-9-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 

5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  31 – 12 – 2021. Με την υπ αριθ. 

35/2039/21-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 6η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών του έργου, μέχρι την  30– 4 – 2022. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την υπ. αριθ. 75232/7189/18-6-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ, έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και το 

1ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο. Με την αριθ. 30/1983/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

ο 2ος Α.Π.Ε. (ήσσονος σημασίας συμπληρωματική σύμβαση 14,99%) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: 

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 8η πιστοποίηση έχει πληρωθεί συνολικά το ποσό των 506.382,74 € με το ΦΠΑ. 

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί  περίπου το 97% των εργασιών 

της αρχικής σύμβασης και το 97% της συμπληρωματικής. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 6-4-2022 αίτησή του για παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται καιρικές συνθήκες (47 ημέρες βροχής με συνημμένο πίνακα 

από ΕΜΥ), μετατόπιση μετασχηματιστή της ΔΕΗ αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων, και έλλειψη και αύξηση 

τιμών. Για τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι 30-6-2022.     

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

Στις 14-4-2022 μετακινήθηκε ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ, για τον οποίο αρμόδιος ήταν ο Δήμος Αρταίων. 

Συνεπώς πλέον η περιοχή κατάληψης του έργου είναι καθαρή από δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Επίσης, σύμφωνα και με το υπ. αριθ. 2040/13-4-2022 της ΕΑΑΔΗΣΥ, «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των 

τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και 

των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», δίνονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με το 

θέμα των αυξήσεων, το οποίο επηρεάζει πλέον όλες τις συναφθείσες συμβάσεις και επηρεάζει και την σύμβαση 

του θέματος. 

Τέλος, το συνοδευτικό έργο του ηλεκτροφωτισμού των κυκλικών κόμβων, βρίσκεται πλέον υπό κατασκευή, 

συνεπώς είναι απαραίτητο να περαιωθεί, ώστε το κύριο υποέργο του θέματος να είναι πλήρως λειτουργικό και 

ασφαλές. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις  

30-6-2022, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. 

Συνεπώς, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με 

αναθεώρηση μέχρι 30.6.2022 …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση 
Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2022, 
με δικαίωμα αναθεώρησης. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε 
διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση 
«έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που 
εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική 
συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η ακολουθητέα πρακτική των 
αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα που 
κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/621/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 
14,80%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
παλαιού σχολείου Διλόφου (Α’ φάση)», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5429/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
925/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό με τροποποίηση της σύμβασης σε 
ποσοστό 14,80%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α’ φάση)», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ», με 
επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 2/70/17-03-2022 (Θέμα 29ο) 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας:  Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εκτέλεση των 

στερεωτικών εργασιών και των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου του παλαιού σχολείου του Διλόφου 

στο Δήμο Ζαγορίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σύμβαση του έργου. 

2.  Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ03000002. 

3. Μελέτη: Τα συμβατικά τεύχη του έργου, προϋπολογισμού 541.500,00 €  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., εγκρίθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με την με αρ. 

183310/17306/21-12-202, η μελέτη του έργου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/398669/45292/3403//02-07-2020 απόφαση του Τμήματος Μελετών 

της  Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και  Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας . 

4. Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου για την επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση την παραπάνω 

μελέτη, στις  16-03-2021 με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/ 2018 και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

σύμφωνα με την  με αριθμ. 4/245/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου.  Η παραπάνω διαδικασία ανέδειξε μειοδότη τον  κ. Έντι Ι. Ράφτη, με ποσοστό έκπτωσης  5%  και 

ποσό προσφοράς 436.693,57 €  χωρίς το Φ.Π.Α. Το από 16/03/2021 πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε  

με την υπ’ αριθμ. 9/426/ 22-03-2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.  

5. Συμβάσεις: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου  και του Αναδόχου του 

έργου υπογράφηκε την 02 / 08 / 2021 για ποσό 436.693,55  € χωρίς το Φ.Π.Α. 

6. Προθεσμίες περαιώσεως των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών είναι (18) 

δεκαοκτώ μήνες και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 02/02/2023. Μέχρι σήμερα έχει 

εκτελεστεί το 31% του έργου σύμφωνα με την 3η πιστοποίηση. 

Β. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & 1ο ΠΚΤΜΝΕ: 

α)  1ος  Α.Π.Ε.: Συντάσσεται  ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (υπερβατικός με τροποποίηση σύμβασης) για να συμπεριλάβει 

τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Το 

ποσό της υπέρβασης αφορά την επιπλέον την δαπάνη για την εκτέλεση στερεωτικών εργασιών της φέρουσας 

τοιχοποιίας του κτιρίου, οι οποίες προέκυψαν με την πρόοδο των εργασιών του έργου και εντάχθηκαν στην 1η 

τροποποίηση της μελέτης από το μελετητή του έργου. 

Επιπλέον ενσωματώνεται η δαπάνη της αναθεώρησης, η οποία υπολογίστηκε κατ΄ εκτίμηση σύμφωνα με τους 

νέους συντελεστές που έχουν εκδοθεί.   

Το νέο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 536.846,37 € (με αναθεώρηση, χωρίς το Φ.Π.Α.) ήτοι με 

υπέρβαση 14,80% σε σχέση  την αρχική σύμβαση. Το ποσό της υπέρβασης θα καλυφθεί εν μέρει από πιστώσεις 

του ίδιου έργου (ΣΑΕ 030, υπόλοιπο 28.500,00 € μετά την έκπτωση) και συμπληρωματικά από πιστώσεις της 
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ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000002 (υπ’ αριθμ. 56210/3770/13-04-2022 απόφαση διάθεσης 

πίστωσης για ποσό 95.689,50 €).  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 και της 

εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες. 

β)  Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που αφορούν εργασίες οι οποίες 

προέκυψαν κατά τη φάση  εκτέλεσης του έργου από απρόβλεπτες συνθήκες που δεν ήταν αδύνατον να 

εκτιμηθούν κατά τη φάση της μελέτης,  καθώς επίσης και εργασίες που προκύπτουν από τη μερική 

τροποποίηση της στατικής μελέτης του έργου. Οι εργασίες  κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του 

έργου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού και μη διαχωρίσιμο από το υπόλοιπο συμβατικό αντικείμενο. 

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έπειτα από τα παραπάνω και την υπ’ αριθμ. 2/70/17-03-22 (Θ.29) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων 

Εισηγούμαστε 

α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου (υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης) για ποσό 665.689,50 € με 

Φ.Π.Α. (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 536.846,37 € με αναθεώρηση, χωρίς το Φ.Π.Α), ήτοι με 

υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 14,80%. 

β) Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου για τις νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α’ φάση)», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ», με 
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 124.189,50 με Φ.Π.Α. και με 
τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,80% ήτοι συνολικής δαπάνης € 665.689,50 με Φ.Π.Α., 
υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/70/17-03-2022 (Θέμα 29ο) Πράξη του. 

Β. Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ομώνυμου 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ03000002, για ποσό 28.500,00 € με Φ.Π.Α. ενώ 
για το υπόλοιπο ποσό 95.689,50 € με Φ.Π.Α. εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/622/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,94%) του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ  Α.Τ.Π.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5630/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
948/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,94%) του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας 
Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ  Α.Τ.Π.Ε.», με επισυναπτόμενη 
εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 2/68/17-03-2022 (Θέμα 27ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η κατασκευή νέας γέφυρας συνολικού μήκους 

107.80m επί του Αράχθου ποταμού και διέρχεται από τον οικισμό Φράστα και επι του δρόμου που συνδέει τον 

Νομό των Ιωαννίνων με τα χωριά της Τ.Κ. Αγνάντων του Καλλικρατικού δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Η 

νέα γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί παρακείμενα (προς τα κατάντη) υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας 

«Μπέλεϋ» συνολικού εκτιμώμενου μήκους ~100μ. 

Το έργο είναι έργο Οδοποιίας και αφορά την κατασκευή νέας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και 

την κατασκευή νέων οδικών προσβάσεων εκατέρωθεν της γέφυρας ώστε να συνδεθεί με το υφιστάμενο οδικό 

δίκτυο συνολικού μήκους ~350μ. 

Το έργο χωροθετείται στα σύνορα των Νομών Ιωαννίνων και Άρτας καθώς και στα όρια των Καλλικρατικών 

Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Βόρειων Τζουμέρκων. Η θέση ενδιαφέροντος βρίσκεται σε απόσταση 

~46Km νότια της πόλης των Ιωαννίνων και ~57Km Βόρια της πόλης της Άρτας. 

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των υποδείξεων της Υπηρεσίας. 

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την με αριθμ. πρωτ. 54984/1795/13-05-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.900.000,00 € 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» με υποέργο: 

«Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» 

προϋπολογισμού 3.900.000,00 €.  

3.ΜΕΛΕΤΗ: Οι οριστικές μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 18156/1730/5-2-2020 απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την με αριθ. 15/847/19-06-2020 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 τα την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής 

οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την 

αριθμ. 57953/5687/19-05-2020 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επίσης εγκρίθηκε η 

δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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5.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθμ. 20/1296/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε το από 05-08-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 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. 90842 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» 

προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ,  σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

"TEDRA"» με ποσό προσφοράς 2.161.425,60 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,28%. 

6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21/12/2020 μεταξύ του . περιφερειάρχη Ηπείρου και 

της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε. για ποσό: 2.680.167,74 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων, 

αναθεώρησης χωρίς Φ.Π.Α.) 

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε είκοσι 

τέσσερεις (24) Μήνες από τις 21/12/2020 με ημερομηνία περαίωσης την 21/12/2022. 

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει υπογραφεί και ο 5ος λογαριασμός ποσού 93.186,00€ με ΦΠΑ, και η 

συνολική δαπάνη για το έργο ποσού 1.627.259,17€ με ΦΠΑ. 

9.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 60% του τεχνικού 

αντικειμένου. Αναλυτικά έχουν κατασκευαστεί όλοι οι φρεατοπάσσαλοι του έργου (φορέα και τοιχίων 

αντιστήριξης) , έχουν κατασκευαστεί πλήρως τα δύο μεσόβαθρα ( Μ1 & Μ2) καθώς και το Ακρόβαθρο Α1 

(ανάντη) και ήδη κατασκευάζεται ( ολοκλήρωση στο 50% ) το Ακρόβαθρο Α2 ( κατάντη) .Έχει κατασκευαστεί 

η πλατεία και κλίνες προέντασης και έχει τοποθετηθεί ο οπλισμός των προκατασκευασμένων δοκών. Επίσης 

έχουν πραγματοποιηθεί τα σύνοδα χωματουργικά έργα θεμελιώσεων , επιχώσεων , διευθετήσεων και 

προστασίας των υπερκείμενων κατασκευών . 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟU ΑΠΕ  

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει προς αυξομειώσεις των 

ποσοτήτων που προκύπτουν αφενός από προς τέσσερις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν 

εκτελεστεί και αφετέρου από προς ασφαλείς προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονται σε σύγκριση με την 

προμέτρηση προς μελέτης.  

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται προς παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,  

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 36.778,21 € σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση 

του έργου, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις 

εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ. / 1: Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 1.475,00m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου,  όπως 

προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. Δεν αναμένονται επιπλέον εκσκαφές αυτής της 

κατηγοριοποίησης όπως φαίνεται από τις προμετρήσεις υπολειπόμενων εργασιών και το είδος των προς 

εκσκαφή εδαφών. 

Α.Τ. / 2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 

Αύξηση  των ποσοτήτων κατά 5.664,51m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως 

προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις. 

Α.Τ. / 4: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 375,00m3  σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως 

προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. Προέκυψαν επιπλέον βραχώδεις εκσκαφές καθώς 

το βραχώδες υπέδαφος ήταν σε σημεία σε υψηλότερη στάθμη από την αρχικά εκτιμησθήσα. 

Α.Τ. / 5: Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών  και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Χώματα και πέτρες 

(Κωδικός ΕΚΑ 170504). 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 5.451.00ton σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμέτρησης ( ποσότητες - ειδικά βάρη υλικών – ζυγολόγια ) όπως  προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις 

και προμετρήσεις 

Α.Τ. / 6: Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών  και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μείγματα αποβλήτων 

δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Κωδικός ΕΚΑ 170904) 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 2.790,00ton σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λόγω 

λάθους προμέτρησης ( ποσότητες - ειδικά βάρη υλικών – ζυγολόγια ) όπως προέκυψε από αναλυτικές 

επιμετρήσεις και προμετρήσεις.. 

Α.Τ. / 7: Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0m 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 162.36m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως 

προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις 

Α.Τ. / 10: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 510,00m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, καθώς η 

αρχική καθαίρεση των βάθρων της υφιστάμενης γέφυρας τύπου Bailey δεν θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργολαβίας . Θα παραμείνουν ποσότητες στον προϋπολογισμό του έργου για να αντιμετωπίσουν 

καθαιρέσεις υφιστάμενων κατασκευών για την κατασκευήν της οδοποιίας προσαρμογής.  
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Α.Τ. / 12: Κατασκευή επιχωμάτων 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 5.355,73m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου . Απαιτήθηκε λόγω της αστάθμητης 

και συνεχής λειτουργίας του φράγματος της ΔΕΗ καθώς και της κατασκευής του έργου σε όλο τον χρόνο. 

Πραγματοποιήθηκε κατασκευή επιπλέον επιχωμάτων με δάνεια υλικά όπως αποτυπώθηκε στις αναλυτικές 

επιμετρήσεις του έργου αλλά και όπως προεκτιμήθηκε στις ασφαλείς προμετρήσεις μελλοντικών εργασιών. 

Α.Τ. / 14 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 2.753,59m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμέτρησης όπως προέκυψε και από τις  αναλυτικές επιμετρήσεις. Ειδικότερα λόγω της ύπαρξης μεγάλων 

ογκόλιθων εντός της κοίτης του ποταμού και υπερβολικά χονδρόκοκκων αμμοχάλικων απαιτήθηκε η μερική 

αντικατάσταση του εδάφους για την ορθή πραγματοποίηση της διάτρησης των φρεατοπασσάλων . Ο κάναβος 

της διάτρησης όπως προβλεπόταν από την μελέτη του έργου καθώς και η απαραίτητη - επιδιωκόμενη ακρίβεια 

δεν επέτρεπε αποκλίσεις οριζοντιογραφικά και η ύπαρξη των ογκόλιθων απέτρεπε την ορθή χρήση του 

εξοπλισμού. Για την αντικατάσταση επιλέχθηκε αργιλικό υλικό καθώς η κατασκευή θα γινόταν εντός κοίτης 

ποταμού και απαιτούνταν κατά το δυνατόν σφραγιστικές ιδιότητες στο υλικό επίχωσης. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση προς δαπάνης κατά 194.128,40€ σε σχέση με την Αρχική 

Σύμβαση του έργου, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (31%) και η οποία οφείλεται σε 

αυξομειώσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως: 

Α.Τ. / 21: Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 63,40m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμέτρησης προς προέκυψε από προς αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ./ 23: Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 44,00m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμέτρησης όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις. 

Α.Τ./ 25: Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων,  προσκέφαλων, δοκών 

έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο  σκυρόδεμα C30/37. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 120,06m3  σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω 

λογιστικού λάθους στις εγκεκριμένες προμετρήσεις  όπως προέκυψε και από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του 

έργου. 

Α.Τ./ 27: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 87.368,00kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λαθών 

προμετρήσεων καθώς υπήρξαν λογιστικά λάθη στην άθροιση των επιμέρους κατά δομικό στοιχείο οπλισμών , 

στην σύνταξη των πινάκων οπλισμού καθώς και στην κατά τμήματα κατασκευή των καθ’ ύψος δομικών 

στοιχείων που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. 

Α.Τ./ 35: Αρμοί συστολοδιαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 29,72m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου όπως προέκυψε 

από ασφαλείς προμετρήσεις των προς τοποθέτηση αρμών .  Προς τοποθέτηση αρμός διαστολής ολικού εύρους 

μετακίνησης 220mm  οπότε από τα αναλυτικά τιμολόγια προκύπτει αναλογική προσαύξηση του εργολαβικού 

τιμήματος. 

Α.Τ./ 36: Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3. 

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 1.209,40lt  σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου  όπως 

προέκυψε από ασφαλείς προμετρήσεις του προς ενσωμάτωση εξοπλισμού.  

Α.Τ./ 43: Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 200,00kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω λάθους 

προμετρήσεων. 

Α.Τ./ 45: Πλήρωση φατνών 

Μείωση των ποσοτήτων κατά 100,00m3 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου λόγω λάθους 

προμετρήσεων. 

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : 

 Για την κατασκευή του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν 

στην αρχική μελέτη. 

Συγκεκριμένα οι νέες τιμές ΝΤ1 έως ΝΤ4 στην 2η ομάδα αφορούν στην χρήση διατρητικού αιωρήματος 

(μπετονήτης), για την αποφυγή καταπτώσεων καθώς την έμπηξη και εξόλκυση βοηθητικής σωλήνωσης για την 

ορθή πραγματοποίηση της διάτρησης. 

Η ΝΤ5 στην 2η ομάδα αφορά σε Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύς 5 εως 10HP . 

Συγκεκριμένα οι αντλήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την απάντληση υδάτων κατά την κατασκευή των δομικών 

στοιχείων του έργου εντός της κοίτης του ποταμού.  

Η ΝΤ6 στην 2η ομάδα αφορά σε Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού 

εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία πραγματοποιήθηκε για οριστική διαμόρφωση της κοίτης του 

ποταμού για την κατασκευή σε φάσεις των δομικών στοιχείων του έργου 
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Η ΝΤ7 στην 2η ομάδα προς 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορά στο άρθρο: Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων 

και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 

εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm . Για την τοποθέτηση αγωγού 

ομβρίων για την διευθέτηση υφιστάμενου ρυακιού  με υψηλή μόνιμη ροή εντός των ορίων του έργου  

Η ΝΤ8 στην 2η ομάδα προς 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορά σε μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής από 

ελατό χυτοσίδηρο . Για την τοποθέτηση σχαρών επί νέου αγωγού ομβρίων για την διευθέτηση υφιστάμενου 

ρυακιού  με υψηλή μόνιμη ροή εντός των ορίων του έργου. 

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ <15% 

Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης <15% προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες δια την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του 

έργου και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο αυτού.  

Συγκεκριμένα οι λόγοι που οδήγησαν στην τροποποίηση της σύμβασης ήταν : 

• Λόγω της αστάθμητης και συνεχής λειτουργίας του φράγματος της ΔΕΗ καθώς και της κατασκευής του 

έργου σε όλο τον χρόνο ( και όχι σε περιορισμένο χρονικό διάστημα  Μαΐου – Οκτωβρίου ) κρίθηκε 

απαραίτητη η κατασκευή μόνιμων  επιχωμάτων  μεγάλου μήκους με δάνεια υλικά όπως αποτυπώθηκε στις 

αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. Η λειτουργία των επιχωμάτων ήταν για την μόνιμη διευθέτηση της 

κοίτης για την προστασία των υπερκείμενων και υποκείμενων κατασκευών του έργου και την ασφαλή και 

απρόσκοπτη συνέχιση των  εργασιών. 

• Λόγω της κατασκευής του έργου και ειδικά του Ακροβάθρου Α2 ( κατάντη) και της οδοποιίας προσαρμογής 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση στις παρόχθιες εγκαταστάσεις ( τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες ) . 

Για την αποκατάσταση της πρόσβασης είναι απαραίτητη η επισκευή και βελτίωση παρακείμενης οδού εν 

μέρει αδιάνοιχτης. Απαιτείται η πραγματοποίηση γενικών εκσκαφών , διανοίξεων , καθαιρέσεων 

υφιστάμενων κατασκευών, διευθέτησης  ενός ρέματος  με χρήση σχαρών ομβρίων και κατασκευή δικτύου 

με αγωγό Corrugated Φ1200. Επί της νέας διαμόρφωσης θα κατασκευαστεί και τσιμεντόστρωση για την 

ασφαλή μετακίνηση των μηχανημάτων. 

• Λόγω της παραμονής της παλιάς γέφυρας τύπου Bailey στην υφιστάμενη θέση απαιτείται η κατασκευή 

συρματοκιβωτίων για την προστασία των παρόχθιων εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια 

έντονων βροχοπτώσεων κατά την  κατασκευή του  έργου η νέα διάταξη που διαμορφώνεται εντός της κοίτης 

του ποταμού δημιουργούσε στροβιλισμούς του νερού ακανόνιστης μορφής και έντασης με αποτέλεσμα την 

διάβρωση και την κατάπτωση της παρόχθιας δημοτικής οδού . Είναι απαραίτητη για την ομαλή πρόσβαση ( 

συντήρηση και έλεγχος της γέφυρας κατάντη όσο και για εμπορική – τουριστική χρήση )  η ενίσχυση των 

πρανών με συρματοκιβώτια σε σημαντικό μήκος . Θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια σε βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, νέα επιχώματα και προστατευτική στρώση λιθορριπών έμπρόσθεν των 

συρματοκιβωτίών . Η συγκεκριμένη οδός είναι και η μόνη οδός για την πρόσβαση των μηχανημάτων βαρέων 

τύπου για τις ανάγκες του έργου. 

Επιπλέον, προς προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες εργασίες που προτείνονται με την 1η Τροποποίηση 

προς Σύμβασης δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, ενώ ο όποιος 

διαχωρισμός όλων των παραπάνω εργασιών σε διαφορετικές φάσεις και σε διαφορετικές εργολαβίες, είναι 

αδύνατος και θα επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος. 

Για προς λόγους προς και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου 

συντάχθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης >15% συνολικής δαπάνης 321.084.,54€ (χωρίς ΦΠΑ και 

Αναθεώρηση) που αποτελεί το 14,87% του ποσού προς αρχικής σύμβασης. 

Οι εργασίες προς 1ης Τροποποίησης Σύμβασης έχουν προκύψει μετά από αναλυτική προμέτρηση και έχοντας 

πρωτίστως υπόψιν τη βέλτιστη τακτοποίηση των ποσοτήτων στην αρχική σύμβαση. Η προτεινόμενη αύξηση 

προς σύμβασης πληροί αθροιστικά την περίπτωση α’ προς παραγράφου 3 του άρθρου 156, προς τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 21 του Ν. 4903/2022 (ως προς την ισχύ του) και τα κατώτατα 

όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/16. Επιπλέον: 

Περιορίζεται κάτω του 15% προς αξίας προς αρχικής σύμβασης 14,87% < 15% . 

Η ανάγκη τροποποίησης δεν μεταβάλει το αντικείμενο και τη φύση προς σύμβασης. 

Δεν εισάγονται καινούριοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών προς αρχικής σύμβασης. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση 

χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (για προς λόγους που προαναφέρθηκαν). 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟU ΑΠΕ 

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 2.161.425,60 € (με 

αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α), χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο προς αρχικής σύμβασης.. 

Επιπλέον λαμβάνει χώρα και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση <15% ποσού 322.591,63 € (με αναθεώρηση χωρίς 

Φ.Π.Α). 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

α/α Ομάδα Εργασιών 
Δαπάνες 

Αρχικής  

Προτεινόμενες 

Δαπάνες 1ου Α.Π.Ε. 

Διαφορές Δαπανών 1ου 

Α.Π.Ε  με  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1.0  ΜΕΛΕΤΗ 

1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.900.000,00 € 

1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 18156/1730/5-2-2020 

2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 

2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.900.000,00 € (Με Φ.Π.Α.) 

  

3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24/07/2020 

3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
20/1296/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ 31,28% (μέσο ποσοστό έκπτωσης) 

3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21-12-2020 

3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) 2.161.425,60 € 

4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Σύμβασης με Αρχική Σύμβαση 

1 Α: Χωματουργικά 146.739,85 178.167,06 +31.427,21 

2 Β: Τεχνικά Έργα 1.336.123,13 1.539.707,97 +203.584,84 

3 Γ: Οδοστρωσία 16.744,00 16.744,00 0,00 

4 Δ: Ασφαλτικά 51.406,72 51.406,72 0,00 

5 Ε: Σήμανση-Ασφάλεια 40.132,44 40.132,44 0,00 

Άθροισμα 1.591.146,14 1.826.158,19 +235.012,05 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 286.406,31 328.708,47 +42.302,17 

Άθροισμα (Σ1) 1.877.552,46 2.154.866,66 277.314,22 

Απρόβλεπτα 281.632,87 4.318,66 -277.314,22 

Άθροισμα  2.159.185,32 2.159.185,32 0,00 

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01 0,00 

Δαπάνη Αναθεώρησης 2.240,27 2.240,27 0,00 

Συνολική δαπάνη έργου 

Αρχικής Σύμβασης  

χωρίς ΦΠΑ (Σ2) 

2.161.425,60 2.161.425,60 

 

0,00 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ <15% 

1 Α: Χωματουργικά  156.401,52 156.401,52 

2 Β: Τεχνικά Έργα  81.088,80 81.088,80 

3 Γ: Οδοστρωσία  233,80 233,80 

 Άθροισμα  237.724,12 237.724,12 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%  42.790,34 42.790,34 

Άθροισμα (Σ1)  280.514,46 280.514,46 

Απρόβλεπτα  42.077,17 42.077,17 

Συνολική δαπάνη έργου 

Συμπληρωματικής Σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ (Σ2) 

 322.591,63 322.591,63 

 Σύμβαση Έργου 
Συμπληρωματική 

Σύμβαση 
Άθροισμα 

Συνολική δαπάνη έργου 

προ Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ 
2.159.185,33 322.591,63 2.481.776,96 

Αναθεωρήσεις 2.240,27 0,00 2.240,27 

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς 

ΦΠΑ  
2.161.425,60 321.084,54 2.484.017,23 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εγκεκριμένη 

Δαπάνη Αρχικής 

Σύμβασης 

Προτεινόμενες 

δαπάνες με τον 1ο 

ΑΠΕ 

Διαφορά 
(Προτεινόμενη-

Εγκεκριμένη) 

Συνολική δαπάνη έργου 

προ Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ 
2.159.185,33 2.481.776,96 322.591,63 (14,94%) 
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4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  

Περιφέρειας Ηπείρου 

4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τσιούμπος Δημήτριος 

4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου 

4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Περιφέρεια Ηπείρου 

5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Λήξη 21/12/2022 

6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (χωρίς ΦΠΑ) 
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Προκαταβολή) 323.800,00€ 

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 380.150,00€ 

3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 430.000,00€ 

4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 271.000,00€ 

5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 75.150,00€ 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου 

στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)», συνολικής δαπάνης 2.480.269,87 € (προ 

αναθεωρήσεων, προ ΦΠΑ), από την οποία προκύπτει μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου λόγω της 

Συμπληρωματικής Σύμβασης < 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης ήτοι 14,94% < 15% ..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)», αναδόχου 
«ΤΕΔΡΑ  Α.Τ.Π.Ε.», με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 322.591,63 
(προ αναθεωρήσεων, προ ΦΠΑ) και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,94% ήτοι 
συνολικής δαπάνης 2.480.269,87 (προ αναθεωρήσεων, προ ΦΠΑ), υπέρ της έγκρισης του 
οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
με την αριθμ. 2/68/17-03-2022 (Θέμα 27ο) Πράξη του. 

− Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 1ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.01.071.9771.01.063.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 266 και αρ. πρωτ. 4206/301/13-01-2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 277 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.  

➢ 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/623/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5507/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 940/14-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα επί της 8ης  επαρχιακής οδού, όπου λόγω έντονης 

καθίζησης στο οδόστρωμα  ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος είναι μεγάλος. Θα εκτελεστούν εργασίες 

εξυγίανσης του εδάφους προκειμένου να απομακρύνονται υπόγεια ύδατα, που πιθανότατα προκάλεσαν και 

τη φθορά αυτή με άμεση την αποκατάσταση στη βατότητα της, ώστε να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2. Την  με  αριθμ. : 57178/3842/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η επαρχιακή οδό (παροχή 

υπηρεσιών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η επαρχιακή 

οδό (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 €..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 8η 
επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της 
βατότητας επί της 8ης  επαρχιακής οδού, δεδομένου οτι, λόγω της έντονης καθίζησης στο οδόστρωμα ο 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος είναι μεγάλος και συγκεκριμένα απαιτούνται εργασίες εξυγίανσης του 
εδάφους για την απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων που πιθανότατα προκάλεσαν και αυτή τη φθορά, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλή κυκλοφορία σε αυτή. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-76- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/624/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ στον ποταμό Άραχθο (θέση 
Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5506/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 945/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, λόγω των δυσμενών συνθηκών με τις έντονες καταιγίδες ο ποταμός Άραχθος υπερχείλισε, η δυναμική 

δε και η ορμή του νερού παρέσυρε ένα από τα μεσόβαθρα της γέφυρας στη θέση Γότιστα , η οποία και 

κατέρρευσε διακόπτοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση σε όλες τις παραγωγικές μονάδες ( 

ποιμνιοστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία) της περιοχής. Απαιτείται άμεσα η τοποθέτηση όλων των 

απαιτούμενων μεταλλικών στοιχείων, σε συνεργασία με το Σώμα Μηχανικού του Στρατού, ( εργασίες 

τοποθέτησης – συναρμολόγησης) , ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα και οι κτηνοτρόφοι να έχουν άμεσα 

πρόσβαση στις μονάδες τους.   

2. Την  με  αριθμ. : 57174/3840/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στον ποταμό Άραχθο 

(θέση Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)»                                                    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Εργασίες τοποθέτησης 

μεταλλικής γέφυρας μπέλευ στον ποταμό Άραχθο (θέση Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από 

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

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

24.800,00 € …». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας 
μπέλεϋ στον ποταμό Άραχθο (θέση Γότιστα) μετά την κατάρρευση υπάρχουσας από θεομηνίες (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή οι δυσμενείς συνθήκες με τις έντονες καταιγίδες είχαν ως 
αποτέλεσμα την υπερχείλιση του Αράχθου ποταμού και η δυναμική - ορμή του νερού παρέσυραν ένα από 
τα μεσόβαθρα της γέφυρας στη θέση Γότιστα, οδηγώντας στην κατάρρευση αυτής και την διακοπή της 
πρόσβασης σε όλες τις παραγωγικές μονάδες (ποιμνιοστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία) της περιοχής, 
οπότε απαιτείται άμεσα η τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μεταλλικών στοιχείων, σε συνεργασία με 
το Σώμα Μηχανικού του Στρατού, (εργασίες τοποθέτησης – συναρμολόγησης), για την αποκατάσταση 
της βατότητας και την  άμεση πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/625/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση 
κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-79- 
 

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5480/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 969/15-
04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών 
μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)» του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 
2021», σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 30.138,00  € 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 «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 140-10atm για την εξυπηρέτηση 
κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Ορεινό – Ξηρόβαλτο – Ποντικάτες)», σύμφωνα με 
τη σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 5ο/11-04-2022 (θέμα 4ο) 
Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/626/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 5398/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 918/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Δ/νση, για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2022, για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
(συλλογή στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και 
έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
μετακίνησης είκοσι (20) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το 
δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2022, και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο 
«Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως 
αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων) 3.500,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)   1.500,00 €  

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες (συλλογή 
στοιχείων, έλεγχοι, επιβλέψεις έργων, παραλαβές, αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του 
ΕΣΠΑ Ηπείρου, οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/627/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», 
προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 5/294/02-03-2022 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 - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια 
Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 2655/24-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, με την αριθμ. 27458/2644/24-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.075.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων 
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 655 και αρ. πρωτ. 23997/1526/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ927Λ9-
Ν4Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 653 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 της 
Περιφέρειας Ηπείρου και συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5528/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 957/15-04-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: … 

9. Την υπ’ αριθμ. 5/294/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 

ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 

10. Το υπ’ αριθμ. 55947/5366/12-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή του έργου δημοπράτησης, ως απάντηση στο υπ’ αριθμ. 

570/07-04-2022 αίτημα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι πρόσφατες ακραίες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή από την Κοινότητα Πηγές έως τα όρια Περιφέρειας Ηπείρου, είχαν 

ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών φθορών και βλαβών στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας αναγκαία την αλλαγή του 

φυσικού αντικειμένου της μελέτης, η οποία περιελάμβανε αποκλειστικά ασφαλτικές εργασίες και την τροποποίηση 

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των άρθρων τιμολογίου του προϋπολογισμού και κατά συνέπεια των τευχών 

δημοπράτησης του διαγωνισμού. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α., με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 187516. …». 

Στην ανωτέρω εισήγηση επισυνάπτεται και το 1ο/14-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού του θέματος, στο οποίο αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«…  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  ( 1 ο )  

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β΄φάση)», με συνολικό 

προϋπολογισμό 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και 161.290,32 (χωρίς ΦΠΑ)  

Στα Ιωάννινα, στις  14 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 
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1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος  

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος 

3. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος  

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

5/294/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, μετά 

από ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετικά με την αίτημά της για ματαίωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την κατασκευή του ανωτέρω έργου. 

Ειδικότερα, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με το υπ’ αριθμ. 

55947/5366/12-04-2022 έγγραφό του ζητά την ακύρωση του  διαγωνισμού για λόγους που σχετίζονται με 

αδυναμία εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της μελέτης του υπό δημοπράτηση έργου, ένεκα βλαβών που 

προέκυψαν στο υπό εκτέλεση σχετιζόμενο «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου». 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του ΤΣΕ ΠΗ «τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος προέβη 

άμεσα σε αυτοψία, όπου διαπιστώθηκαν φθορές στο υπό κατασκευή έργο μετά τις τελευταίες έντονες καταιγίδες(στο 

τμήμα από Πηγές έως όρια Νομού). Αυτές αφορούν σε κατολισθήσεις με ολίσθηση πρανών ανάντη και κατάντη, 

κατάρρευση τμήματος της οδού και έντονες ρηγματώσεις  (κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης απορροής των ομβρίων 

υδάτων). Η έκθεση καταλήγει στο ότι αναφορικά με το υπό δημοπράτηση έργο «τα συμβατικά τεύχη της μελέτης 

του περιελάμβαναν ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες μετά από τον επιτόπιο έλεγχο είναι αδύνατον να εκτελεστούν». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ενημερώθηκε για τα ανωτέρω, εισηγείται ομόφωνα τη ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.  

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

Ιωάννινα, 14 Απριλίου 2022 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία 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. 187516 για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές 
έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των τις πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.075.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, 

επειδή, από την διενεργηθείσα από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, αυτοψία, 
διαπιστώθηκε ότι οι πρόσφατες ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή από Πηγές 
έως τα όρια Περιφέρειας Ηπείρου, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών φθορών και βλαβών 
στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας αναγκαία την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, η οποία 
περιελάμβανε αποκλειστικά ασφαλτικές εργασίες και την τροποποίηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων των άρθρων τιμολογίου του προϋπολογισμού και κατά συνέπεια των τευχών δημοπράτησης του 
διαγωνισμού, σύμφωνα και με την γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που 
περιλαμβάνεται στο 1ο/14-04-2022 Πρακτικό της (ανωτέρω υπό στ. 7). 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/628/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του από 11-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια 
του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/311/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε 
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και 
προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 
65.720,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για 
την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, 
που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2828/28-02-2022 
εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής 
Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του 
θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4663/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 894/11-
04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα 
για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 
47.700,00€ προ Φ.Π.Α. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως 
και στη σχετική αριθμ. 5/311/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τοποθετήθηκε 
ως εξής: «Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μας για την εκτέλεση έργων με 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. 
Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να είχε προγραμματισθεί, όμως συμφωνούμε 
λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος της εκτέλεσής του». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 11-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
που διενεργήθηκε στις 24-03-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 33746/3230/11-03-2022 Πρόσκλησης και λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/311/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου 
ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», 
προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
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με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ», β) «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ» και γ) «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ» και αφού τις 
έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και 
διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό 
πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς 
εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και 
συνολικό ποσό προσφοράς 47.700,00 € προ Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών 
μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο  
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον 
οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό 
προσφοράς 47.700,00€ προ Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ 
ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 
47.700,00 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του Υποέργου «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία 

παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου», προϋπολογισμού 

65.720,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 
   Στα Ιωάννινα, την 24 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Λάμπρος Κιτσαράς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Την αριθμ. 25569/1734/22-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και 

ορισμό αποφαινομένων οργάνων. 

- Την υπ. αριθ. 5/311/02-03-2022 (ΑΔΑ:66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και 

προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου» 

προϋπολογισμού € 65,720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.) 

- Το με Αρ. Πρωτ. 33746/3230/11.03.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός 

φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (38335/3666, 38341/3667, 
38344/3668 15-03-2022) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 2η 50.350,00€ 5,00% 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 1η 48.760,01€ 8,00% 

3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 3η 51.410,01€ 3,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 2η 48.760,01€ 8,00% 

2ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1η 50.350,00€ 5,00% 

3ος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 3η 51.410,01€ 3,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

όπως: 

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

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση 

τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 38344/3668/24.03.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για 
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την 
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη 
έκπτωση του από το 8% σε 10% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με 
την υπ’αρ. (45976/4394/29.03.2022) αίτησή του, ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε 
την προσφερόμενη έκπτωση του από το 5% σε 8% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη 
οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (45844/4389/28.03.2022) ο τρίτος κατά σειρά 
μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 3% σε 6% . υποβάλλοντας 
νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (45845/4390/28.03.2022). 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 3η 47.700,00€ 10,00% 

2ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1η 48.760,01€ 8,00% 

3ος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2η 49.819,99€ 6,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 
47.700,00€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 48531/4663/01-
04-2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 45976/4394/30-03-2022) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για 
υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 11.04.2022 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ», με 
ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 47.700,00€ και εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 11.04.2022 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Γκεσούλης 

Τα μέλη 

 

 

Λάμπρος Κιτσαράς 

 

 

Ασπασία Γόγολου 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-92- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/629/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από 
σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού 
52.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 5/309/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση διευθέτηση 
ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού 
δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
18067/1790/14-02-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για 
την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής 
του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από 
ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 
2823/28-02-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4670/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
923/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την 
ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσοστό 
έκπτωσης 5,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 39.838,71 € προ Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 13-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 22-03-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 33750/3233/10-03-
2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 5/309/02-03-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση 
διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού 
οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
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πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση 
– αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΦΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ», β) «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και γ) «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και αφού τις έκανε 
αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του 
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του 
Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς εκάστου 
υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του 
οικονομικού φορέα «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», 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 «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με 
ποσοστό έκπτωσης 5,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 39.838,71 € προ Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου 
από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 
52.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» στον οικονομικό φορέα «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με 
ποσοστό έκπτωσης 5,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 39.838,71 € προ Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΦΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο 
ποσό των 39.838,71 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 5/309/02-
03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα 
και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή 
του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-95- 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του Υποέργου «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου 

από σκυρόδεμα , επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», 

προϋπολογισμού 52.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 
   Στα Ιωάννινα, την 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

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

2. Λάμπρος Κιτσαράς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Την αριθμ. 17594/1199/08-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, και 

ορισμό αποφαινομένων οργάνων.. 

- Την υπ. αριθ. 5/309/02-03-2022 (ΑΔΑ:66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή 

οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα , επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς 

Συρράκο» προϋπολογισμού € 52,000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας.) 

- Το με Αρ. Πρωτ. 33750/3233/10.03.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 
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Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός 

φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (42846/4068, 42847/4069, 
42850/4070 22-03-2022) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1                     ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 40.677,42€ 3,00% 

2 ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η 41.096,78€ 2,00% 

3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3η 41.516,13€ 1,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 40.677,42€ 3,00% 

2ος ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η 41.096,78€ 2,00% 

3ος ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3η 41.516,13€ 1,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

όπως: 

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

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση 

τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 42850/4070/22.03.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για 
υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την 
μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη 
έκπτωση του από το 3% σε 5% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την 
υπ’αρ. (43816/4151/23.03.2022) αίτησή του, ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την 
προσφερόμενη έκπτωση του από το 2% σε 3% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική 
προσφορά με την υπ’αρ. (43817/4152/23.03.2022) ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε 
την προσφερόμενη έκπτωση του από το 1% σε 2% . υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη 
οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (43814/4150/23.03.2022). 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η 39.838,71€ 5,00% 

2ος ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3η 40.677,42€ 3,00% 

3ος ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1η 41.096,78€ 2,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 5,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 
39.838,71€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 48761/4670/01-
04-2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 43817/4152/29-03-2022) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για 
υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 13.04.2022 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσοστό 
έκπτωσης 5,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 39.838,71€ και εισηγείται την ανάθεση της 
σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 13.04.2022 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Λάμπρος Κιτσαράς 

 

 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/630/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και 
διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 
60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4416/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
900/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

➢ Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

➢ Την υπ’ αριθ. 45299/3077 από 28-03-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 60.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων 

και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα –Αμπελοχώρι»). 

➢ Τα από 06-04-2022  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Υπηρεσία μας.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει 

προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται 

για την:  

➢  Αποκατάσταση άμεσων προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχόμενες κατολισθήσεις από τα 

σαθρά πρανή κατά μήκος του οδικού δικτύου, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων από την 

διαχείριση των ομβρίων, ώστε να μην τρέχουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα και να μην καταστρέφουν 

τα κατάντι ερείσματα.  

➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω 

μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Ιωάννης Αρκομάνης,   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

4. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Εισηγούμαστε  

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

άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων 

και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα –Αμπελοχώρι». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης….».  

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

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή 
οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και τα από 06-04-2022 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού  και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης 
της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 4416/11-04-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της 
υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων στην 
επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπόττης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

2. Ιωάννης Αρκομάνης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

3. Αργύρης Νάκος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του 
για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/631/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και 
Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5328/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
907/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

 «… Έχοντας υπόψη: 

➢ Το Ν. 4412/16  ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

➢ Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’)  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

➢ Την υπ’ αριθ. 52372/3530 από  07-04-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 148.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας 

και Περιστερίου»). 

➢ Τα από  12-04-2022  συμβατικά τεύχη  του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Υπηρεσία μας.  

Και Επειδή  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με 

απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει 

προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται 

για την:  

➢  Άμεση αποκατάσταση  της βατότητας της οδού σύνδεσης της Εθνικής οδού Ιωαννίνων –Τρικάλων με 

το Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου, προκειμένου να γίνει πιο άμεση και ασφαλής η πρόσβαση τόσο για 

τους κατοίκους όσο και για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.  

➢ Επίσης με την ολοκλήρωση της οδού, θα είναι άμεση πλέον η πρόσβασης σε καλλιεργήσιμες  εκτάσεις 

της περιοχής που για χρόνια στερούνται πρόσβασης.  

➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω 

μέλη: 

Τακτικά μέλη :  

1. Ιωάννης Μάμαλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Κωνσταντίνος Μπότης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

Αναπληρωματικά μέλη :  

1. Ιωάννης Αρκομάνης,   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. 

3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. 

Εισηγούμαστε  

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

άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων με τα  Δ.Δ. Γότιστας 

και Περιστερίου». 

2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης….».  
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6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Σύνδεση Ε.Ο. 
Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού € 148.000,00 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τα από 06-04-2022 συμβατικά τεύχη του 
έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει 
τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού  και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση 
του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των 
αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5328/12-04-2022 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου», προϋπολογισμού 
€ 148.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. Πρόεδρος 

2. Λάμπρος Κιτσαράς Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

3. Κωνσταντίνος Μπόττης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννης Αρκομάνης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

3. Αργύρης Νάκος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

 
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 

σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του 
για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/633/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το 
δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή 
πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Μπάφρας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 4618/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
895/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Για την έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά 

μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Μπάφρας», 

Επειδή 

1.   Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

2.  Η  ΔΕΔΔΗΕ με το παρακάτω έγγραφό της καθόρισε την δαπάνη ως εξής: 

Αρ/ημ. τοποθεσία               Ποσό (με ΦΠΑ) 

3053/28-03-2022 Μπάφρα                   799,63 € 

3.  Η   με αρ.πρ.: 186605/6251/19-12-2018 απόφαση  Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση διάθεσης      

πίστωσης  με υποέργο : «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. 

Μπάφρας», καλύπτει την  απαιτούμενη προς έγκριση πίστωση. 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της δαπάνης για την σύνδεση δικτύου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου του  θέματος ύψους 799,63 € 

(συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%)….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 799,63 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για την 
πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του 
Δ.Δ. Μπάφρας» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/634/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτησης κοίτης στο Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4871/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 904/12-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.  50681/3424 από  05-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  και 

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

«Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτησης κοίτης στο Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 12-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης της κοίτης 

του ποταμού στα όρια της Αρτοπούλας, με ταυτόχρονη απομάκρυνση των φερτών υλικών και την διαμόρφωση 

των πρανών. Θα γίνουν επίσης εργασίες προστασίας των βάθρων γέφυρας καθώς και των τεχνικών έργων 

προστασίας  αυτών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες προστασίας βάθρων και 

διευθέτησης κοίτης στο Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτησης κοίτης στο 
Δ.Δ. Αρτοπούλας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 12-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της κοίτης του ποταμού στα όρια της Αρτοπούλας, με 
ταυτόχρονη απομάκρυνση των φερτών υλικών και διαμόρφωση των πρανών, καθώς επίσης και εργασίες 
για την  προστασία των βάθρων γέφυρας και των τεχνικών έργων προστασίας  αυτών.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/635/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας και άρση κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της 
Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4870/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 905/12-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.Την υπ’ αριθ.    50676/3423  από    05-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας και άρση κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της 

Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 12-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  αποκατάστασης τμήματος της 

επαρχιακής οδού στα όρια της Λάβδανης, το οποίο κατολισθαίνει και απαιτούνται εργασίες απομάκρυνσης των 

χαλαρών εδαφών, καθώς και εργασίες επίχωσης και συμπύκνωσης του προβληματικού μήκους. Παράλληλα θα 

γίνουν εργασίες προστασίας πρανών σε τμήματα ρεμάτων της περιοχής.  

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

κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λάβδανης  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας   Ηπείρου», 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και άρση κατολίσθησης 
στο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 12-04-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης τμήματος της 
επαρχιακής οδού στα όρια της Λάβδανης, το οποίο κατολισθαίνει και απαιτούνται εργασίες 
απομάκρυνσης των χαλαρών εδαφών, επίχωσης και συμπύκνωσης του προβληματικού μήκους, καθώς 
επίσης και εργασίες προστασίας πρανών σε τμήματα ρεμάτων της περιοχής.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/636/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση βελτίωση επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5249/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 958/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  54201/3646  από  11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

Ηπείρου», Υποέργο: «Άμεση βελτίωση  επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι έως Παλιοσέλι (παροχή 

υπηρεσιών)».  

8. Την από  15-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες   αποκατάστασης του οδικού 

δικτύου από το Σκαμνέλι έως το Παλιοσέλι και τα όρια του νομού. Θα γίνει ανάσυρση και απομάκρυνση των 

προϊόντων από τις κατολισθήσεις με παράλληλη διαμόρφωση των πρανών, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

βατότητα. Επίσης θα γίνει προστασία των βάθρων της γέφυρας και κατασκευή αναχώματος με τα υλικά επί 

τόπου που υπάρχουν.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση βελτίωση επαρχιακού 

δικτύου από Σκαμνέλι έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι 
έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου από το Σκαμνέλι έως το Παλιοσέλι 
και τα όρια του νομού, όπου θα γίνει ανάσυρση και απομάκρυνση των προϊόντων από τις κατολισθήσεις 
με παράλληλη διαμόρφωση των πρανών, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα, ενώ επίσης θα 
γίνει προστασία των βάθρων της γέφυρας και κατασκευή αναχώματος με τα υλικά που υπάρχουν επί 
τόπου.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/637/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. 
Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-114- 
 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5247/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 959/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  54202/3647 από  11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

Ηπείρου», Υποέργο: «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια 

του Δ.Δ. Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  15-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  αποκατάστασης και 

διαμόρφωσης του κυρίως οδικού δικτύου στα όρια των Σιτσαίνων, καθώς και οι δύο χωμάτινων που 

χρησιμοποιούν παραγωγοί της περιοχής, προκειμένου να καταστούν ασφαλής στην προσπελασιμότητα.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων 

οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Σιτσαίνων  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  

…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και 
πρανών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Σιτσαίνων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-04-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης 
του κυρίως οδικού δικτύου στα όρια των Σιτσαίνων, καθώς και των δύο χωμάτινων δρόμων που 
χρησιμοποιούν παραγωγοί της περιοχής, προκειμένου να καταστούν ασφαλής στην προσπελασιμότητα.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-115- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/638/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 
(ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 
5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 5216/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
891/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης, για τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου  – Ιουνίου 2022, για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες (συλλογή στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, 
αυτοψίες κ.λ.π.) μελετών και έργων του ΕΣΠΑ Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
μετακίνησης, έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου  – 
Ιουνίου 2022 2022 και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός 
έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, 
ως εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  1.800,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)           700,00 € 

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για τις Υπηρεσιακές Ανάγκες (συλλογή 
στοιχείων, επιβλέψεις, παραλαβή αφανών εργασιών, έλεγχος επιμετρήσεων, αυτοψίες κ.λ.π.) 
μελετών και έργων του «ΕΣΠΑ 2014-2020», οι οποίες θα ειδικεύονται σε κάθε εντολή μετακίνησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/639/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση του Πρακτικού 4ο/12-04-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για τα καύσιμα κίνησης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των 
ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ 
Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 
3ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το 
έτος 2022 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων. 

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

Α) εγκρίθηκε η διενέργεια με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις %) στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης, για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-
2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 8141/10-08-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 
856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.062.643,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι: Α) ποσό 
€ 354.839,97 χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια συνολικά 466.600 λίτρων καυσίμων (πετρέλαιο) 
θέρμανσης, και Β) ποσό € 502.130,69 χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια 436.900 λίτρων καυσίμων 
κίνησης. 

Η ως άνω δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον Ε.Φ. 072 
ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, σύμφωνα με την με α/α/ 1495 και αριθ. πρωτ. 
115654/7971/30-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 1539 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς και τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» {Υποέργο: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2022} για τα καύσιμα κίνησης. 

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

8. Την αριθμ. 30/1741/27-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
τα Πρακτικά 1ο/21-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/22-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
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οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, αναδείχθηκαν 
προσωρινοί μειοδότες οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, ανά ομάδα ειδών πετρελαιοειδών, ως εξής: Α) 
Ο οικονομικός φορέας «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τα καύσιμα θέρμανσης 
(ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης), με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι τοις εκατό) και 
Β) Ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ 
- πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), με ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα 
πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) 
για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και 
σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

9. Την αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό 3ο/22-11-2021 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ανοιχτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, στους κάτωθι μειοδότες, ανά ομάδα ειδών 
πετρελαιοειδών: α) στην εταιρεία «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τα καύσιμα 
θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης), με ποσοστό έκπτωσης 6,6% (έξι κόμμα έξι τοις 
εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
του και β) στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - 
πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), με ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα 
πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) 
για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και 
σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.  

Επίσης εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων 
χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της 
σύμβασης και αφού αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι την 31/12/2022 και με ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές 
προσφορές τους. 

Η προκαλούμενη δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον Ε.Φ. 072 
ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, σύμφωνα με την με α/α/ 1495 και αριθ. πρωτ. 
115654/7971/30-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 1539 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς και τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» {Υποέργο: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων), έτους 2022} για τα καύσιμα κίνησης. 

10. Τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί 
των με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 2299/13-12-2021 και ΓΑΚ 2321/16-12-2021 Προδικαστικών 
Προσφυγών του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», αντίστοιχα, κατά των αριθμ. 30/1741/27-
10-2021 και 33/1909/26-11-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

11. Α) την από 22-02-2022 Αίτηση Αναστολής – Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», κατά των αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με Πράξη του Προεδρεύοντος του 1ου Τριμελούς 
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, περί ορισμού δικασίμου την 13-04-2022 και Β) 
την από 23-03-2022 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής του Τμήματος Α’ του Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα προσωρινής διαταγής της αιτούσας, των ως 
άνω αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. υποβληθέν κατ' άρθρο 372 παρ. 7 του ν. 4412/2016 επειδή « ...  
δεν πιθανολογούνται σοβαρά ως βάσιμοι οι λόγοι της αιτούσας περί πλημμελούς κρίσης της Α.Ε.Π.Π. και 

λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι δεν πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 8 του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 …». 

12. Την αριθμ. 8/496/28-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, σε 
συμμόρφωση προς τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, με τις οποίες έγινε εν 
μέρει δεκτή η με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 2321/16-12-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», και ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της, η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθ΄ ο μέρος 
έκρινε ως άνευ ετέρου αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», που αναδείχθηκε ανάδοχος για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ 
Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή) της αριθμ. πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-
2021 διακήρυξης του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», 

Αναπέμφθηκε η υπόθεση, προς την αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Δ/νση 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου / Τμήμα Προμηθειών, προκειμένου να προβεί σε κλήση  
της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», να συμπληρώσει τις ελλείψεις 
της στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σκ. 25 
των ως άνω αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π., ήτοι ως προς τη μη υποβολή 
των κατά τους όρους 2.2.9.2.Β1.β.ιιι και 2.2.9.2.Β1.στ της πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-2021 
διακήρυξης, υπευθύνων δηλώσεων, περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και περί μη συνδρομής οριζοντίου 
αποκλεισμού αντίστοιχα. 

13. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3680/12-04-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 919/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2021), με την οποία η 
υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού 
(άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό 4ο/12-04-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για τα καύσιμα κίνησης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων)  ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την προμήθεια 
καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις %) στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. (856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.), βάσει της αριθμ. πρωτ. 
οικ. 134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, 
και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, σε συμμόρφωση προς το 
διατακτικό των αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, βάσει της αριθμ. 8/496/28-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη 
αποσφράγιση και έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε 
ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ», προσωρινός μειοδότης για τα καύσιμα 
κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή) της αριθμ. πρωτ. οικ. 
134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη, την απόφαση της ΑΕΠΠ και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού στον μειοδότη για την ομάδα Β των υπό προμήθεια ειδών, 
δηλαδή για τα καύσιμα κίνησης (βενζίνη και πετρέλαιο), στην ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ με 
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ποσοστό έκπτωσης 6,50% (έξι κόμμα πενήντα τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 3,99% (τρία 
κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό) για τη βενζίνη (βενζίνη αμόλυβδη απλή), στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και 
που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα καύσιμα κίνησης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της, για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) 
στην εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
1.062.643,62 € με Φ.Π.Α. (856.970,66 € χωρίς Φ.Π.Α.), βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης 

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

− Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ 
ΙΚΕ», για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022, για τη χρονική 
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και αφού αποβεί θετικός ο προβλεπόμενος 
προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι την 31/12/2022 και με ποσά 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της. 

Η προκαλούμενη δαπάνη, βάσει της αριθμ. 21/1214/30-07-2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» {Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των 
μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων), έτους 2022} για τα καύσιμα κίνησης. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

 Στα Ιωάννινα, την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με 

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

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

Ηπείρου επί της Πλατείας Πύρρου, προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα των φυσικών και 

ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του ως άνω περιγραφόμενου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 136290/2021) στην πλατφόρμα του Εθνικού 

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

www.promitheus.gov.gr. 

 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: 

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

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

Π.Ε. Πληροφορικής, ως πρόεδρος, 

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

Οικονομικού, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων και 

➢ Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

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

 

 Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση και ο έλεγχος των επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης ενός εκ των προσωρινών μειοδοτών του ως άνω περιγραφόμενου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 136290/2021) σε εκτέλεση του διατακτικού 

της αριθμ. 160 και 161 / 2022 (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2299/1312-2021 και 2321/16-12-2021) απόφασης 

του Προέδρου του 3ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, δηλαδή της ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ.  

 
Η Επιτροπή, αφού παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου τον φυσικό φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ. 54749/3599-11/04/2021 του Φορέα, τον αποσφράγισε  και μονόγραψε 

τα περιεχόμενα έντυπα στοιχεία και στη συνέχεια προέβη  στο συνδυαστικό έλεγχο αυτών με τα 

περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και η κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη, την απόφαση της ΑΕΠΠ και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 

των νομικών προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της 

 

ΠΡΟΫΠ.: 856.970,66 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού 

στον μειοδότη για την ομάδα Β των υπό προμήθεια ειδών, δηλαδή για τα καύσιμα κίνησης 

(βενζίνη και πετρέλαιο), στην ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ με ποσοστό έκπτωσης 

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

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

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

και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Η 

διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε προληπτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Ν.4129/2013 όπως 

ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν.3852/2010 και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση), για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης  

μέχρι την 31/12/2022 . 

 
Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

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

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Ιωάννινα, 12/04/2022 

Η Επιτροπή 

       Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη 

 
 
 

Μάντζιος Στέφανος   Κιτσαράς Γεώργιος         Τενόπουλος Θεοφάνης 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/640/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 3897/14-04-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 941/14-04-2022 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 
2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, 
ως εξής:   

«… Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων της 

Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό 

προβλέπεται, 

1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 4.000 €. 

2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 2.000 €. 

3) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €. 

4) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει 

αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.000 €. 

5) Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα συντήρησης το οποίο 

εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 2.000 €. 

6) Κατασκευή και Προμήθεια Κορνιζών για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη και Συνεργατών της 

Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €. 

7) Εκτέλεση Εκτάκτων Εργασιών Καθαρισμού και απομάκρυνση μπαζών από το υπόγειο του Διοικητηρίου 

Περιφέρειας Ηπείρου, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών στο οδό Δόμπολη και των αποθηκών ΤΟΛ 

της Κατσικάς Ιωαννίνων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 10.000 €. 

8) Εκτέλεση Υπηρεσιών Επισκευής Απινιδωτών για τις για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη, της 

Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 1.000 € 

9) Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Αρχείου για τις για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 100,00€  

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά 

η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
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προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

με ΦΠΑ 

ΕΦ 072 / 

ΚΑΕ 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και 

Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
4.000,00 € 1329 

Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών 

Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  
2.000,00 € 0869 

Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων 1.500,00 € 1699 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.000,00 € 0843 

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης 2.000,00 € 1699 

Κατασκευή και Προμήθεια Κορνιζών 1.500,00 € 1699 

Έκτακτες εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνση μπαζών από το υπόγειο του 

Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου, της Δ/νσης Μεταφορών& Επικοινωνιών 

στην οδό Δόμπολη και των αποθηκών ΤΟΛ της Κατσικάς Ιωαννίνων 

10.000,00 € 0873 

Εργασίες Επισκευής Απινιδωτών 1.000,00 € 0873 

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Αρχείου 100,00 € 0871 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/642/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3769/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
920/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθμ. 207/20/03-01-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικών εξόδων είκοσι ενός (21) 
υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου 
- Ιουνίου έτους 2022, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους 
Αναπτυξιακούς  Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016  (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και 
ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, 
έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.).  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 22.000,00 € για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα 
είκοσι ενός (21) υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το 
δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου έτους 2022 για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων 
στους Αναπτυξιακούς  Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016 (πιστοποίηση, ολοκλήρωση και 
ανάκληση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αυτοψίες για καταγγελίες και τυχόν παρατυπίες, έλεγχο 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων  κ.λ.π.), και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου με Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 και τίτλο «Δαπάνες εκτός 
έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες», όπως αναλύεται κατωτέρω, ως 
εξής: 

1. ΚΑ 9417 (αποζημίωση χιλιομετρικών αποστάσεων)  18.000,00 € 

2. ΚΑ 9418 (ημερήσια αποζημίωση)      4.000,00 € 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/643/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων του έργου MeDInno στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece 
– Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το αρ. πρωτ. 3855/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 943/14-04-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Joint development of innovative 

processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-

food sectors» MeDInno που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020. 

Για το ανωτέρω έργο έχουν  υπογραφεί και υλοποιούνται: 

1. H από 31-5-2019 σύμβαση με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία 

λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄ αριθ. 

42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την 

υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι 

τις 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073). 

Τέλος με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739) 

τροποποιήθηκαν τα παραδοτέα 6.1.1.α και 6.1.1γ και παρατάθηκε η διάρκεια της μέχρι 30-9-2021, την υπ’ 

αριθ. 150124/12245/29-9-2021 5η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 21SYMV009283899) παρατάθηκε η διάρκειά της 

μέχρι 31-1-2022 και την υπ αριθ. 12478/897/28-1-2022 6η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 22SYMV009979986) 

μέχρι 30-4-2022. 

2. Η από 6-4-2022 σύμβαση (με ΑΠ: 51126/3518) για την ανάθεση της προμήθειας “Ξύλινων Κιοσκιών για 

την ανάδειξη Ηπειρωτικών προϊόντων και δημιουργία αγοράς τοπικών προϊόντων για το έργο MeDInno” 

στο πλαίσιο του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 

(37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ (ΑΔΑΜ: 22SYMV010351983) με ημερομηνία λήξης 

30-4-2022. 

Δεδομένου ότι: 

α) έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από την υπεύθυνη έργου για την χορήγηση παράτασης για την 

υλοποίηση του  έργου Medinno της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τις 30-6-2022, και 

β) η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης των παραδοτέων της σύμβασης με την εταιρεία planO2 

εισηγείται με το πρακτικό 18/14-4-2022 για την παράταση της σύμβασης με την εταιρεία planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μέχρι 30-6-2022. 

γ) η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων D3.1.3 της κατηγορίας 

«Εξοπλισμός/Equipment»- του Πακέτου Εργασίας 3 (W.P.3) του έργου MeDinno εισηγείται με το πρακτικό 

1/14-4-2022 για την τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ως προς την ημερομηνία του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού από 30-4-2022 σε 31-5-2022. 

Εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση της 7ης παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) για το έργο 

Medinno μέχρι 30-6-2022,  και  

2. Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ από 6-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010351983) ως προς την ημερομηνία χρόνου 

παράδοσης του εξοπλισμού από 30-4-2022 σε 31-5-2022 της παραγράφου 2.4  Χρόνος παράδοσης  του 

άρθρου 2, 

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το 

οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο  οι κατευθύνσεις υλοποίησης του 
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έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης. Παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες.….». 

Στα συνημμένα στην εισήγηση, Πρακτικά 1/14-04-2022 και 18/14-04-2022 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων D3.1.3 της κατηγορίας «Εξοπλισμός/Equipment»- 

του Πακέτου Εργασίας 3 (W.P.3) του έργου “MeDinno, MIS 5003732, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-

2020”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – 

Ιταλία, αρμόδια για την παραλαβή όλων των παραδοτέων της υπ’ αριθμ 51126/3518/6-4-2022 Σύμβασης της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ καθώς και των 

οποιαδήποτε παραδοτέων προκύψουν που αφορούν στο D3.1.3 «Προμήθεια εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα 

ξύλινα κιόσκια για την παρουσίαση και προώθηση αγροτικών προϊόντων» της κατηγορίας 

«Εξοπλισμός/Equipment»- του Πακέτου Εργασίας 3 (W.P.3), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

52111/3516/6-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ Ω23Ψ7Λ9-ΛΣΞ), αποτελούμενη από τους : 

1. κ. Βασδέκη Ευστάθιο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α’, αναπληρωτή 

προϊστάμενο της Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, ως πρόεδρο 

2. κ. Νούσια Χαράλαμπο του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος 

Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων, ως μέλος  

3. κ. Τσιούμπο Δημήτριο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), μόνιμο υπάλληλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ως μέλος,  

συνεδρίασε σήμερα 14-4-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 115 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής  με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα της τροποποίησης της 

συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 22SYMV010351983 Σύμβασης προμήθειας μεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και της Εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ 

ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ: 

Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 14.4.2022 αιτήματος της υπεύθυνης του έργου κας Βασιλικής 

Ηγουμενίδου  και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την από 6-4-2022 σύμβαση (με ΑΠ: 51126/3518) για την ανάθεση της προμήθειας “Ξύλινων Κιοσκιών 

για την ανάδειξη Ηπειρωτικών προϊόντων και δημιουργία αγοράς τοπικών προϊόντων για το έργο 

MeDInno” στο πλαίσιο του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού τριάντα επτά 

χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010351983). 

2. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά 

έγγραφα της σύμβασης, 

3. την παράγραφο 3.4 του άρθρου 3 καθώς και το άρθρο 8 της προαναφερόμενης σύμβασης αναφορικά με 

την παράταση του  συμβατικού  χρόνου παράδοσης των υλικών σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του 

έργου 

4. Την από 13-4-2022 εισήγηση της υπεύθυνης του έργου, 

5. Το από 14-4-2022 και με ΑΠ 57314/3855 αίτημα της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ για παράταση της σύμβασης 1 μηνός, 

6. το από 21-3-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 41748/2807 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno προς την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για δίμηνη 

παράταση της συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30-6-2022. 

7. την από 13-4-2022 αποδοχή του εν λόγω αιτήματος της Περιφέρειας Ηπείρου από την Κοινή Γραμματεία 

του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

εγκρίνει 

Την τροποποίηση της από 6-4-2022 σύμβασης (με ΑΠ: 51126/3518) για την ανάθεση της προμήθειας “Ξύλινων 

Κιοσκιών για την ανάδειξη Ηπειρωτικών προϊόντων και δημιουργία αγοράς τοπικών προϊόντων για το έργο 

MeDInno” στο πλαίσιο του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 

(37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. 

ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ (ΑΔΑΜ: 22SYMV010351983)ς, ως προς την ημερομηνία χρόνου παράδοσης 

του εξοπλισμού από 30-4-2022 σε 31-5-2022 της παραγράφου 2.4  Χρόνος παράδοσης  του άρθρου 2, χωρίς αύξηση 

της συμβατικής αξίας, λόγω της συνολικής παράτασης της Πράξης MeDInno η οποία ήδη έχει εγκριθεί από τη 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 

 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-132- 
 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

«…            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 

Η Επιτροπή Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του Έργου “MeDinno, MIS 5003732, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GRIT 2014-2020”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 Ελλάδα – Ιταλία, αρμόδια για την παραλαβή όλων των παραδοτέων της υπ’ 

αριθμ 81069/2555/31.5.2019 Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) με την εταιρεία 

«planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

83169/2633/6-6-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ 6ΟΦΓ7Λ9-ΥΛΣ), αποτελούμενη από τους : 

1. κ. Ελένη Βλάχου του Κοσμά, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 

Διαφάνειας της ίδιας Δ/νσης, ως αναπληρώτρια πρόεδρο 

2. κ. Ευθαλία Οικονόμου του Ευαγγέλου, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, αναπληρώτρια 

προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων 

ως μέλος  

3. κ. Πρόδρομο Γαϊτανίδη του Ιωάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος 

Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ως μέλος,  

συνεδρίασε σήμερα 14-4-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 115 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής  με παρόντα όλα τα μέλη προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εξής θέμα: 

 την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας  Ηπείρου και της Εταιρείας planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο planO2 IKE «MeDInno» έως τις 30-6-2022. Η εν λόγω σύμβαση 

παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 (1η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

20SYMV006488120), μέχρι τις 31-12-2020 (2η παράταση) με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ )ση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) μέχρι 31-9-2021 (4η παράταση) με την υπ’ αριθ 

74880/4293/31-5-2021 4η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739), μέχρι 31-1-2022 (5η παράταση) με την υπ’ 

αριθ. 150124/12245/29-9-2021 5η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 21SYMV009283899), μέχρι 30-4-2022 (6η παράταση) με 

την υπ αριθ. 12478/897/28-1-2022 6η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 22SYMV009979986). 

Η Επιτροπή, αφού προέβη στην εξέταση του από 13-4-2022 αιτήματος της υπεύθυνης του έργου κας Βασιλικής 

Ηγουμενίδου και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την από 31.5.2019 σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno, προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ 

(220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005050099) και τις 6 

τροποποιήσεις αυτής (ΑΔΑΜ 20SYMV006488120, 20SYMV007399867, 20SYMV007927073, 

20SYMV008691739, 21SYMV009283899 και 22SYMV009979986), 

2. τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 σημείο α του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα 

της σύμβασης, 

3. την παρ. 4 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά 

με τη δυνατότητα κατ’ αναλογία μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου (planO2 IKE) 

σε περίπτωση έγκρισης της χρονικής παράτασης της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno από τα αρμόδια όργανα 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2020, 

4. το άρθρο 27 της υπ’ αρ. ΑΔΑΜ 19SYMV005050099 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναφορικά με την 

δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, 

5. το από 21-3-2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 41748/2807 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο MeDInno προς την Κοινή 

Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για δίμηνη παράταση της 

συνολικής διάρκειας του έργου, ήτοι έως την 30-6-2022. Το εν λόγω αίτημα εγκρίθηκε από την Κοινή 

Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με το από 13-4-2022 email της. 

εγκρίνει 

την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-5-2019 σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου με ημερομηνία λήξης 30-3-2020 (ΑΔΑΜ 19SYMV005050099) η οποία 

παρατάθηκε μέχρι 30-9-2020 με την υπ΄αριθ. 42153/1347/27-3-2020 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 

20SYMV006488120), έπειτα μέχρι τις 31-12-2020 με την υπ΄ αριθ. 134317/4383/29-9-2020 2η τροποποίηση 

(ΑΔΑΜ 20SYMV007399867) και στη συνέχεια μέχρι την 31-05-2021 με την υπ’ αριθ. 185370/6078/24-12-2020 

3η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV007927073) μέχρι 31-9-2021 με την υπ’ αριθ 74880/4293/31-5-2021 4η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 20SYMV008691739), και μέχρι 30-4-2022 με την υπ’ αριθ. 150124/12245/29-9-2021 5η 

τροποποίηση (ΑΔΑΜ 21SYMV009283899), 6η τροποποίηση (ΑΔΑΜ 22SYMV009979986), προϋπολογισμού 
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διακοσίων είκοσι χιλιάδων και εκατό ευρώ (220.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ Περιφέρειας 

Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» καθώς και των 

επιμέρους υπηρεσιών και παραδοτέων αυτής έως την 30-6-2022 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, λόγω της 

συνολικής παράτασης της Πράξης MeDInno η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίτυπα στη Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της από 06-04-2022 (με ΑΠ: 51126/3518) σύμβασης για την ανάθεση 
της προμήθειας “Ξύλινων Κιοσκιών για την ανάδειξη Ηπειρωτικών προϊόντων και δημιουργία αγοράς 
τοπικών προϊόντων για το έργο MeDInno” προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», 
μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΖΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΚΕΠΩΝ», ως προς την ημερομηνία χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού από 30-04-
2022 σε 31-05-2022, της παρ. 2.4  «Χρόνος παράδοσης» του άρθρου 2 της σύμβασης, χωρίς 
αύξηση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το Πρακτικό 1/14-04-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, λόγω της συνολικής παράτασης του έργου 
MeDInno, μέχρι την 30-06-2022, βάσει της από 13-04-2022 έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος. 

Β. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της από 31-05-2019 σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία», αναδόχου του έργου «MeDInno - “Joint development of innovative processes and 
products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-
food sectors”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι την 30-06-2022, σύμφωνα με το Πρακτικό 18/14-04-
2022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, και την από 
13-04-2022 έγκριση της παράτασης, από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».  

Σημειώνεται ότι, η παράταση των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, δεν επιφέρει καμία μεταβολή 
ως προς το οικονομικό της αντικείμενο και ότι θα τηρηθούν από τον ανωτέρω ανάδοχο οι 
κατευθύνσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/644/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης 
του Διοικητικού 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. 8/501/28-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με 
αριθμ. καταθ. 71/07-07-2008 αγωγή της Σταματίας Μπούμπα του Γεωργίου και υποχρέωσε 
την Περιφέρεια Ηπείρου, καθολική διάδοχο της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Ηπείρου και 
υπεισελθούσα αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις της (άρθρο 283 Ν 3852/2010), να καταβάλλει 
στην ενάγουσα το ποσό των 5.973,80 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, 
που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που υπέστη η ενάγουσα από τροχαίο ατύχημα, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 350/18-03-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη. Επίσης εγκρίθηκε η 
παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά της ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 415/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές). 

6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3526/07-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
885/07-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«….. Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης- Προγρ. Καλλικράτης», 

2. Το ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», 

3. Το ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" 

4. Το Ν.2362/95  "Περί Δημόσιου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους» 

5. Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" 

6. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2022  οποίος εγκρίθηκε με 

την αριθμ.16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ:Ω1707Λ9-12Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την 

αριθμ.16148/29-11-2021 (ΑΔΑ:6ΥΘΥΟΡ1Γ-1Ξ )απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας» 

7. Την αριθμ.8/501/28-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου « Περί μη 

άσκησης ενδίκου μέσου κατά της 415/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων Τμήμα 2ο» 

           Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης ποσού 

10.186,56€ σε εκτέλεση της αριθμ. 415/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων -Τμήμα 2ο (ΠΙΝΑΚΑΣ)….» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0892.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, για την πληρωμή δαπάνης ποσού 
10.186,56 € σε εκτέλεση της αριθμ. 415/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων (Τμήμα 2ο Μονομελές), σύμφωνα με την αριθμ. 8/501/28-03-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

Ε.Φ. Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

072 0892.01 
Πάσης φύσεως δαπάνες (εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 10.186,56 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/645/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1574/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
909/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για υλοποίηση του Προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) (αριθ.:2036/33683/24-12-2019 ΚΥΑ–ΑΔΑ: Ω3Λ04653ΠΓ-
ΟΓΗ), εισηγείται «… την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης δυο 
χιλιάδων Ευρώ (2000€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2022, για τους μήνες Μαΐου  και Ιουνίου για την υλοποίηση του προγράμματος «Δικτύου 
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» - ΣΑΕ 0822  Κ.Α.: 2020ΣΕ08220002…», σύμφωνα 
με τον συνημμένο Πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης εκτός και εντός 
έδρας, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) - ΣΑΕ 0822  Κ.Α. 2020ΣΕ08220002, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Δειγματοληπτών 

Δαπάνη Ημερήσιας 

Αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 

Δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης 

(Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.001.01) 

Συνολική Δαπάνη 

5 500,00 1.500,00 2.000,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/646/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με 
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων … του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’)» του Αν. 
Υπ. Οικονομικών. 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1572/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
912/17-02-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022, την ανάγκη 
μετακίνησης του Προσωπικού της Υπηρεσίας για την υλοποίηση Προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006), 
εισηγείται «…την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Ε.Φ 291 και Κ.Α.Ε. 
9459.01.002.01 οικ. Έτους 2022, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο για την υλοποίηση Προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2022 (Κ.Α. 
2016ΣΕ08220006)…», σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 350,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης εκτός και εντός 
έδρας, μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2022 (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006) και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Αριθμός  

Υπαλλήλων 

Δαπάνη Ημερήσιας Αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 

Δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης 

(Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 291.9459.01.002.01) 

Συνολική 

Δαπάνη 

2 80,00 270,00 350,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/649/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων, της αθλητικής 
εκδήλωσης «1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 2022», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-142- 
 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2768/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 926/13-04-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το 
Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων, της αθλητικής εκδήλωσης «1ος Πανελλήνιος Αγώνας 
Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. στη διοργάνωση, 
με το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων, της αθλητικής εκδήλωσης «1ος Πανελλήνιος Αγώνας 
Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 2022», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 13-15/05/2022 ή 
εναλλακτικά το διάστημα 20-22/05/2022, στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων, συμμετοχή η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/7/16-03-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0844, του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων έτους 2022, για 
την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς αθλητών και παραγόντων και οχημάτων περισυλλογής, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2768/13-04-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & 
Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 2/7/16-032022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2022. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται 

άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα 

πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι : 
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Το Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων διοργανώνει τον πρώτο Πανελλήνιο Αγώνα Αλεξίπτωτου Πλαγιάς για το 

2022, που θα λάβει χώρα στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων τις ημερομηνίες 13-15 Μαΐου με εναλλακτικές ημερομηνίες 

20-22 του ίδιου μήνα. Αναμένεται να συμμετέχουν 60 με 70 αθλητές. 

Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

➢ Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων 

μας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών.  

➢ Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξή της και την 

προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που 

θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή  

➢ Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και 

ενισχύει την ερασιτεχνική δημιουργία. 

➢ Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των αθλητικών συλλόγων της περιοχής και 

ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

Με τον τρόπο αυτό προάγεται ο Αθλητικός Τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.  

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω Αθλητικός Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό μητρώο 

Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων που τηρείται στην Υπηρεσία μας. (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2022…..».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/650/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο TRAVEL.GR της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
498/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 949/15-04-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ένθετο 

TRAVEL.GR της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. Η διαφήμιση θα περιλαμβάνει ολοσέλιδη καταχώρηση. Η 

δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 

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

TRAVEL.GR της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ έτους 2022»....». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.100,00 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 ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο ένθετο TRAVEL.GR της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/651/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 
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3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
500/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 950/15-04-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη διαμονή, διατροφή και ξενάγηση 6 μελών τηλεοπτικού συνεργείου από την Ολλανδία, 
οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο, στο πλαίσιο παρουσίασης διαφόρων περιοχών της 
Βόρειας Ελλάδας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Φιλοξενία Ολλανδών δημοσιογράφων έτους 
2022», για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και ξενάγησης έξι (6) μελών 
τηλεοπτικού συνεργείου από την Ολλανδία, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ήπειρο, στο πλαίσιο 
παρουσίασης διαφόρων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/652/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής 
αποστολής από την Ήπειρο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 
502/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 951/15-04-2022 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 9.300,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» Υποέργο: «Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο 
Ντίσελντορφ έτους 2022», για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης, από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, επιχειρηματικής αποστολής στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, που θα αποτελείται από 
10 επιχειρηματίες από την Ήπειρο, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με Γερμανούς 
εισαγωγείς τροφίμων με πρωτοβουλία του εκεί Ελληνικού Προξενείου. Η ως άνω δαπάνη 
περιλαμβάνει την μετάβαση, την διαμονή και την διατροφή των μελών της επιχειρηματικής 
αποστολής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/655/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
έκθεση «PROWEIN 2022», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 
15-17/05/2022. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 
507/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 954/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 
2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2022», που διοργανώνεται στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 15-17/05/2022, σύμφωνα με τον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Δημητρίου Δημήτριος, 
κατέθεσε την εξής πρόταση: στις εκθέσεις στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να υπάρχει 
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, ενώ επιπλέον, μετά το πέρας αυτών, πρέπει να παρουσιάζεται 
απολογισμός τους στην Οικονομική Επιτροπή, από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 
2022», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 15-17/05/2022, στο 
περίπτερο της οποίας, θα φιλοξενηθούν δωρεάν 8 τοπικές επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/101/17-12-2021 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 28.700,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PROWEIN 
2022» όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

1 Ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου.  24.800,00 

2 Μεταφορά έντυπου υλικού και προϊόντων για διανομή 3.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.700,00 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/656/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) κρουστικού εκτυπωτή 
μήτρας κουκίδων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 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 
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διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 
5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3953/15-04-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 966/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: …. 

2. Την ανάγκη προμήθειας  ενός (1) κρουστικού εκτυπωτή για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ιωαννίνων. 

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1400,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, για την  προμήθεια ενός κρουστικού εκτυπωτή μήτρας κουκίδων (CPV 30232120-1 - Εκτυπωτές μήτρας 

κουκίδων), για τις λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ιωαννίνων. Ειδικότερα 

ο εν λόγω εκτυπωτής θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των εκδιδόμενων από τη δ/νση αδειών κυκλοφορίας 

Οι προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης. 

Το τίμημα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1729 του Ειδικού Φορέα 072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το 

έτος 2022, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις.. …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 1.400,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1729 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, για την  προμήθεια με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με μέριμνα της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενός κρουστικού εκτυπωτή μήτρας κουκίδων (CPV 
30232120-1 - Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων), για τις λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων και ειδικότερα για την εκτύπωση των εκδιδόμενων από τη Δ/νση 
αδειών κυκλοφορίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/660/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και διευθέτηση όμβριων οδικού δικτύου στην 
περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5248/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 963/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.   54204/3648 από  11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

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

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και διευθέτηση 

όμβριων οδικού δικτύου στην περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  15-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες  αποκατάστασης 

προβλημάτων που παρουσιάζει το οδόστρωμα κατά μήκος του οδικού δικτύου προς τις πηγές Αώου, όπου θα 

γίνουν εργασίες εξυγίανσης και διαμόρφωση των πρανών. Θα γίνουν εργασίες διευθέτησης ρεμάτων και 

τάφρων απορροής των ομβρίων, για την ομαλή απορροή των νερών προς τους αποδέκτες. .  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων 

οδοστρώματος και διευθέτηση όμβριων οδικού δικτύου στην περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και 
διευθέτηση όμβριων οδικού δικτύου στην περιοχή Πηγές Αώου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-
04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες αποκατάστασης 
προβλημάτων που παρουσιάζει το οδόστρωμα κατά μήκος του οδικού δικτύου προς τις πηγές Αώου, 
όπου θα γίνουν εργασίες εξυγίανσης και διαμόρφωση των πρανών και διευθέτησης ρεμάτων και τάφρων 
απορροής των ομβρίων, για την ομαλή απορροή των νερών προς τους αποδέκτες.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/661/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. 
Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5245/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 961/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.   54200/3645  από  11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  22.320,00€ 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: «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και πρανών 

οδικού δικτύου στα όρια των   Δ.Δ. Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  15-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες   αποκατάστασης  του 

οδοστρώματος και της βατότητας της οδού, προκειμένου να καταστεί ασφαλής η κίνηση των οχημάτων. Θα 

γίνει εξυγίανση του οδοστρώματος, αποκατάσταση πρανών και αντιμετώπιση κατολισθήσεων. Επίσης θα 

γίνουν εργασίες σε ρέμα της περιοχής προκειμένου  να προστατευτούν παρακείμενες ιδιοκτησίες.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων 

οδοστρώματος και πρανών οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού:  

22.320,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση προβλημάτων οδοστρώματος και 
πρανών οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. Παρδαλίτσας και Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)», 
βάσει της από 15-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες 
αποκατάστασης του οδοστρώματος και της βατότητας της οδού, προκειμένου να καταστεί ασφαλής η 
κίνηση των οχημάτων, και συγκεκριμλενα θα γίνει εξυγίανση του οδοστρώματος, αποκατάσταση πρανών 
και αντιμετώπιση κατολισθήσεων, καθώς επίσης και εργασίες σε ρέμα της περιοχής προκειμένου  να 
προστατευτούν παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/662/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και προσβάσεων αυτών 
στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5250/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 967/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  54205/3649  από  11-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

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

2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  

Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: «Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και 

προσβάσεων   αυτών στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  15-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές  εργασίες που σκοπό 

έχουν την αποκατάσταση και διαμόρφωση χώρων που χρησιμοποιούν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, καθώς και 

οι προσβάσεις προς τις περιοχές αυτές. Θα γίνει καθαρισμός των οδών, ‘άρση καταπτώσεων και διαμόρφωση 

– επιπέδωση των χώρων που χρησιμοποιούν για τα πρόχειρα καταλύματα κατά τους θερινούς μήνες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και προσβάσεων  αυτών στα Τζουμέρκα  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων και προσβάσεων  αυτών στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-04-
2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε χωματουργικές εργασίες που σκοπό έχουν 
την αποκατάσταση και διαμόρφωση χώρων που χρησιμοποιούν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, καθώς και 
των προσβάσεων προς τις περιοχές αυτές και συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των οδών, άρση 
καταπτώσεων και διαμόρφωση – επιπέδωση των χώρων που χρησιμοποιούν για τα πρόχειρα 
καταλύματα κατά τους θερινούς μήνες.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-160- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/663/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής 
οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με 
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1005 και αρ. πρωτ. 892/24-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
70.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα 
Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9762.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης 
αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 955 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 634/07-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 883/07-
04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής: 

«… Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 5/11/11.03.2022 (με ΑΔΑ: 6ΦΞ17Λ9-51Ε) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 

2022 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα 

τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

70.000,00 € για το έργο του θέματος. 
Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 

προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 56.451,61 € και 

συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 70.000,00 €. 

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 

«Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)» και παρακαλούμε, λόγω 

αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του. 

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η 

Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών: 

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, 

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του 

Ν 4782/2021 …». 

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

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου 
Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 634/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 589/07-04-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9762.01.045.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2022, βάσει της με α/α 1005 και αρ. πρωτ. 892/24-03-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 955 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού 70.000,00 
€ με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ, Πρόεδρος, 

2. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ  

3. Βέλιου Αλεξάνδρα, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παπαβασιλείου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 

2. Βασιλειάδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 

3. Τσιρώνης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/664/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», αναδόχου 
«Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 639/08-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
889/08-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 07.04.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία 

ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 30.12.2022. Η σύμβαση  εκτέλεσης του έργου 

υπογράφηκε στις 21.01.2021 και η προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι 21.04.2022. Στο έργο έχει 

κατασκευαστεί περίπου το 30% των εργασιών και υπολείπεται η κατασκευή τμήματος σαρζανέτ  ανάντη της 

παλιάς γέφυρας Άρτας. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται μόνον όταν διακόπτεται η παροχή νερού εντός της 

κοίτης μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ και όταν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και οι απαιτήσεις 

άρδευσης το επιτρέπουν. Για την οργάνωση του εργοταξίου και την ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού απαιτείται η διακοπή της ροής για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών και κατόπιν  σχετικού 

αιτήματος και  απόφασης της ΔΕΗ. Λόγω της ενεργειακής κρίσης η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι τον φετινό Μάρτιο - 

Απρίλιο δεν θα σταματήσει η λειτουργία του φράγματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί στο συγκεκριμένο 

διάστημα να ολοκληρωθεί το έργο, δεδομένου ότι τον Μάιο αρχίζουν οι αρδεύσεις από τους ΤΟΕΒ. Για τους 

ανωτέρω λόγους  η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 

μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 30.12.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας 
Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/665/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου 
Πέτα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 13-09-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 645/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
921/13-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 07.04.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία 

ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι 13.09.2022 για τους λόγους που 

αναγράφονται σε αυτή Το έργο χρηματοδοτείται από το ΝΠΔΔ 2021 με προϋπολογισμό 74.000,00 € με ΦΠΑ 

και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.520,00 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση κατασκευής του έργου 

υπογράφτηκε στις 13-09-2021 και η προθεσμία λήγει στις 13-05-2022. Κατόπιν των ανωτέρω η  Υπηρεσία μας 

εισηγείται  να δοθεί παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως μέχρι 

13.09.2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε 

σχετικά. ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», 
αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 13-09-2022, 
με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/666/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 56ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1108/15-04-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 955/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας 
έτους 2022, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

Στην εισήγηση επισυνάπτεται και η αριθμ. πρωτ. 49067/3295/01-04-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, σχετικά με την έγκριση δαπάνης πυροπροστασίας 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Στο Νομό Άρτας υπάρχει σύστημα επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας. 

Βρίσκεται εγκατεστημένο σε έξι θέσεις: ● Δ/νση Δασών Άρτας ● Πηγάδι Μάνου ● Βλαχέρνα ● Παπαδιά 

Λιμίνης ● Άνω Πέτρα ● Δίστρατο 

Αποτελείται από 4 κάμερες, 10 ασύρματες κεραίες για την μεταφορά εικόνας και δεδομένων, 5 συναγερμούς, 

17 Φ/Β πάνελ, 15 μπαταρίες, 5 ελεγκτές φόρτισης, 5 inverter, 5 τροφοδοτικά PoE, 5 μπαταρίες συναγερμών, 

4 τροφοδοτικά καμερών, 2 switch και τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τις διασυνδέσεις των υλικών. 

Εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Μετά την λήξη της γίνεται 

απεγκατάσταση του εξοπλισμού, έλεγχος ορθής λειτουργίας και αποκατάστασή του. 

Επειδή το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από το 2010, μέρος του εξοπλισμού παρουσιάζει βλάβες και 

δυσλειτουργίες και ενδεχομένως να απαιτηθεί επιδιόρθωση ή αντικατάστασή του. Για τους παραπάνω λόγους 

εισηγούμαστε την έγκριση  ποσού 19.000,00 € με ΦΠΑ (ενδεικτικά 12.000,00 € για υπηρεσίες και 7.000,00 € 

για υλικά) για τις εργασίες προμήθειας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας μιας αντιπυρικής 

περιόδου. 

Το εισηγούμενο ποσό ενδεικτικά αναλύεται ως εξής: 

Πλήρης και αναλυτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας εξοπλισμού, καμερών, κεραιών, ιστών, 

συρματόσχοινων, αντηρίδων, περιφράξεων  και γενικά όλων των χώρων και τμημάτων του 

συστήματος και αποκατάσταση αυτών, μετάβαση συνεργείου για την εγκατάσταση και 

απεγκατάσταση του συστήματος κατά την έναρξη και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 

καθώς και διαχείριση και επιτόπια τεχνική υποστήριξη του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου για όλο το 24ωρο και αποκατάσταση βλαβών εντός 48 ωρών  

12.000 € 

Αγορά 5 μπαταριών  2200 € 

Αγορά 1 κάμερας 2500 € 

Αγορά 2 Κεραιών Wifi 1000 € 

Αγορά 5 converter 300 € 

Αγορά Υλικά 1000 € 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2022, καθώς και την υλοποίηση των 
αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα 
από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης  και θέση σε λειτουργία του  

συστήματος επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού 

Άρτας για την αντιπυρική περίοδο 2022  

12.000,00 € 0879 

2 

Δαπάνη για την προμήθεια υλικών  συντήρησης και θέση σε λειτουργία του  

συστήματος επόπτευσης, ελέγχου και διαχείρισης πυροπροστασίας Νομού 

Άρτας για την αντιπυρική περίοδο 2022  

7.000,00 € 1329 

3 

Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών απαραίτητων για την επισκευή-

συντήρηση  δύο (2) κλιματιστικών σωμάτων (fan coil)   στη  Δ/νση Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Άρτας.      

400,00 €   1329 

4 

 Δαπάνη για την αμοιβή μηχανολόγου για την  τακτοποίηση  των αριθμ. 

κυκλ. ΚΗΙ 7969 &  ΚΗΙ 7980   οχημάτων της Π.Ε Άρτας, που  φέρουν λεπίδα 

αποχιονισμού και  μηχανισμό διανομής άλατος, αντίστοιχα.  

900,00 €   0879 

5 

Δαπάνη για έκδοση ΧΕΠ στο όνομα  Γεώργιος Ντόμος του  Κων/νου, 

υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Άρτας,  για  

πληρωμή παραβόλων για τακτοποίηση των αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 7969 &  ΚΗΙ 

7980   οχημάτων της Π.Ε Άρτας, που  φέρουν λεπίδα αποχιονισμού και  

μηχανισμό διανομής άλατος, αντίστοιχα. 

154,00 € 0899 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/667/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Θεοδωριάνων μετά την υποχώρηση 
υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5509/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 962/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

3. Ότι, σα συνέπεια των ακραίων συνθηκών που έπληξαν την περιοχή των Θεοδώριανων με τα υψηλότερα 

ποσοστά βροχόπτωσης ανά την Ελλάδα , ήταν να απογυμνωθούν τα θεμέλια τοιχίου αντιστήριξης το οποίο 

παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέρρευσε. Απαιτείται άμεσα η αποκατάστασή του.   

4. Την  με  αριθμ.: 57194/3846/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

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

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : « Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Θεοδωριάνων μετά την 

υποχώρηση υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής 

Θεοδωριάνων μετά την υποχώρηση υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (προμήθεια υλικών) » 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. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής 
Θεοδωριάνων μετά την υποχώρηση υπάρχοντος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (προμήθεια 
υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, συνεπεία των ακραίων συνθηκών που 
έπληξαν την περιοχή των Θεοδώριανων με τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης ανά την Ελλάδα, 
απογυμνώθηκαν τα θεμέλια τοιχίου αντιστήριξης, εν συνεχεία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και 
κατέρρευσε, οπότε απαιτείται άμεσα η αποκατάστασή του. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/668/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 
700.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 5/11/11-03-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, 
έτους 2022. 

7. Την με α/α 1059 και αρ. πρωτ. 47382/5318/30-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 700.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.014.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το έργο 
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1057 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6147/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 893/11-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται: α) την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. 
Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ, 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./Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 
από τους αναφερόμενους στην εισήγηση τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου 
στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6147/11-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 53917/6130/08-04-2022 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.014.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας 
οικ. έτους 2022 βάσει της με α/α 1059 και αρ. πρωτ. 47382/5318/30-03-2022 απόφασης 
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ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1057 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», 
προϋπολογισμού € 700.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Ντάρα Μαρία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος  

2. Γούλα Δήμητρα, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 

3. Τσολίγκας Θεόδωρος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Δήμα Άννα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Κολιούση Χριστίνα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Αλεξίου Παύλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/669/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 
390.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 5/11/11-03-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, 
έτους 2022. 

7. Την με α/α 1072 και αρ. πρωτ. 47936/5379/31-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΞΚ7Λ9-ΩΓΞ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 390.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.03.071.9779.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην 
Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1066 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6241/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 906/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται: α) την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην Ε.Ο. 
Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 390.000,00 με ΦΠΑ, 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./Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 
από τους αναφερόμενους στην εισήγηση τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου 
στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 390.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 6241/12-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 54879/6213/11-04-2022 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας 
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1072 και αρ. πρωτ. 47936/5379/31-03-2022 απόφασης 
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ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1066 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και  

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Σκανδάλου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», 
προϋπολογισμού € 390.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Γούλα Δήμητρα, ΠΕ Μηχ. Χωροταξίας, Πρόεδρος 

2. Δήμα Άννα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Τσολίγκας Θεόδωρος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Αλεξίου Παύλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Ντάρα Μαρία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Κολιούση Χριστίνα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/670/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 60ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Πέρδικας Θεσπρωτίας (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5663/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 960/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην περιοχή της Πέρδικας 

Θεσπρωτίας καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα, ήταν το οδικό δίκτυο της περιοχής να υποστεί φθορές 

(έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις) που καθιστά τη διέλευση δύσκολη και πολλές φάρες επικίνδυνη.  

Απαιτείται άμεσα η αντιμετώπιση των παραπάνω φθορών, ώστε οι οδοί να κυκλοφορούνται με ασφάλεια.    

2. Την  με  αριθμ.: 57194/3907/15-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση – 

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου »  της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής 

Πέρδικας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών) »  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής 

Πέρδικας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών) »  του έργου:  «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού 

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

προϋπολογισμού 15.000,00 €.…». 

6. Ό,τι 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.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής 
Πέρδικας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αντιμετώπιση των φθορών (έντονες καθιζήσεις και ρηγματώσεις) στο οδικό δίκτυο της περιοχής, που 
προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν καθόλη τη διάρκεια του 
χειμώνα, ώστε η κυκλοφορία στις οδούς να γίνεται με ασφάλεια. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/671/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην επαρχιακή οδό προς Σύβοτα (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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5514/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 965/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα στην επαρχιακή οδό προς Σύβοτα, όπου εξαιτίας των 

έντονων βροχοπτώσεων και της ανεξέλεγκτης απορροής των όμβριων υδάτων αποκολλήθηκαν τμήματα 

του πρανούς κατάντη, τα οποία αποτελούν και τη βάση έδρασης της οδού με αποτέλεσμα την αστοχία της 

σε αρκετά σημεία. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση, ώστε αυτή να κυκλοφορείται με ασφάλεια. 

2. Την  με  αριθμ. : 57175/3841/14-04-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

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

αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 με υποέργο : «  Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην επαρχιακή 

οδό προς Σύβοτα (προμήθεια υλικών) » 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην 

επαρχιακή οδό προς Σύβοτα (προμήθεια υλικών)» του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, 

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

2018ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού στην 
επαρχιακή οδό προς Σύβοτα (προμήθεια υλικών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση στη βατότητα της επαρχιακής οδού προς Σύβοτα ώστε η κυκλοφορία στην οδό να γίνεται 
με ασφάλεια, δεδομένου ότι, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και της ανεξέλεγκτης απορροής των 
όμβριων υδάτων αποκολλήθηκαν τμήματα του πρανούς κατάντη, τα οποία αποτελούν και τη βάση 
έδρασης της οδού με αποτέλεσμα την αστοχία της σε αρκετά σημεία. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/672/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-04-2022 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων 
τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - 
Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-183- 
 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την με α/α 597 και αρ. πρωτ. 16638/686/04-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
ποσού 212.281,59 € για την πληρωμή του έργου «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, 
καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην 
Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.04.071.9771.02.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 593 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 6/397/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, 
ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και 
ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 889/04-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33820/888/04-03-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.02.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 597 και αρ. πρωτ. 16638/686/04-02-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΝΓΘ7Λ9-ΔΚ5) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 593 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1701/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
938/14-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το από 13-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 13-04-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
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με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι τέσσερα και τριάντα 
οκτώ επί τοις εκατό (24,38 %) και προσφερόμενο ποσό 129.462,25 € (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 13-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186900, που διενεργήθηκε την 13-04-2022 για 
την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, 
καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. 
Αρχάγγελος - Νεράιδα», προϋπολογισμού € 212.281,59 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.02.002.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός 
μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι τέσσερα και τριάντα οκτώ επί τοις εκατό (24,38 %) και 
προσφερόμενο ποσό 129.462,25 € (χωρίς ΦΠΑ). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (A) 

 

 Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα αντιστηρίξεων, 
ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην 

Ε.Ο. Αρχάγγελος - Νεράιδα»,  
 Προϋπολογισμού 212.281,59 € (με Φ.Π.Α.) 

 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Πρέβεζας σήμερα στις  13-04-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ 

οι: 

1. Δήμητρα Κουτσουβέλα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως Πρόεδρος, 

2.  Eλένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως Μέλος,  

3. Νικόλαος Κατσάνος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 6/397/10-03-2022 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ7Λ9-Λ0Η), συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν μέχρι 

την 11-04-2022 για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 43476/1203/22-03-2022 

διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC010258313). 

Η Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό συστήματος 

186900 

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές πέντε (5) οικονομικοί φορείς, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας 

1 ΙΩAΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙAΝΗΣ 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 

3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

5 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 
 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική 

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

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος 

μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

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

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

σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, 

χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 

4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

  

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-186- 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΙΩAΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙAΝΗΣ 27,00 % 

2 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24,38 % 

3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 24,31 % 

4 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 14,07 % 

5 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 12,00 % 

 

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

μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης, ήτοι την ΕΕΕΣ και την εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι: 

α) ο οικονομικός φορέας Ιωάννης Καραμπιτιάνης υπέβαλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής 

έκδοσης του ΤΜΕΔΕ με αρ. e-142988 και ημερομηνία 07-04-22, που εκδόθηκε για ποσό 3.243,90 €, αντί του 

ποσού 3.423,90 €, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Ως εκ τούτου απορρίπτεται ο οικονομικός φορέας Ιωάννης 

Καραμπιτιάνης 

β)  όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του 

ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισμού 

διαπίστωσε αυθημερόν την έγκυρη έκδοση των εγγυητικών επιστολών, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του 

ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr). 

γ)  δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και συνεπώς οι προσφορές τους 

είναι παραδεκτές. 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 

μειοδοσίας»: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Μέση έκπτωση 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24,38 % 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 24,31 % 

3 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 14,07 % 

4 ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 12,00 % 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 της διακήρυξης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, 
καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο.Αρχάγγελος - 
Νεράιδα», στον μειοδότη «ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι τέσσερα και 
τριάντα οκτώ επί τοις εκατό (24,38 %) και προσφερόμενο ποσό 129.462,25 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

 Πρέβεζα, 13-04-2022  

         Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

                                                          1. Δήμητρα Κουτσουβέλα 

 

 

                                                          2. Eλένη Βασιλειάδου  

 

 

                                                           3. Νικόλαος Κατσάνος 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/673/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 63ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», 
αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-07-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1455/06-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 877/07-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη επενδυτικών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και 

αποκατάστασης του οδικού δικτύου και την με αρ. 6302/342/19-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧ7Λ9-ΜΗΕ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης . Ο προϋπολογισμός είναι 130.000,00 € με ΦΠΑ. Η μελέτη του έργου και τα τεύχη 

δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με την σχετική απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των σχετικών εγκρίσεων. Το έργο 

δημοπρατήθηκε στις 22-03-2021 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Γεώργιος Οικονόμου με 

έκπτωση 49,27% στις τιμές του τιμολογίου. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με 

αρ.11/576/09-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΝ7Λ9-4ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η κατακύρωση 

αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 17/938/11-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΓ7Λ9-921 )  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου 

και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 65.942,77€ (με ΦΠΑ), δηλ. 

53.179,65€ (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 6-8-2021 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. 

Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 6-02-2022.Με την  αρ. 1/99/24-01-

2022 (ΑΔΑ: ΨΠ8Χ7Λ9-ΘΕΘ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της   Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε  

η 1η παράταση μέχρι την 6-05-2022. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 6-04-2022 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, λόγω  της καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ λόγω της αλλαγής της σύνθεσης της 

επιτροπής του Τεχνικού Συμβουλίου για το έτος 2022,  της αδυναμίας εργασίας λόγω covid μετά την έγκριση 

του ΑΠΕ, των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών 

μετά την έγκριση του ΑΠΕ του έργου και της ολοκλήρωσης παραγγελίας των υλικών. 

 Για  τους λόγους αυτούς αιτείται 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 6-07-2022 χωρίς 

δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και 

καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας 

μέχρι 6-07-2022 . Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και 

επαρκής η αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 6-

07-2022 ...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα 
σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. 
Οικονόμου, μέχρι την 06-07-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/674/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 64ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», αναδόχου κ. Κων/νου 
Κώστα, μέχρι την 17-11-2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1538/11-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 892/11-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  ΣΑΕΠ-830 με Κ.Α 

2018ΕΠ83000001 σύμφωνα με την  υπ’αρ.141487/4644/18-9-2019  Απόφαση  της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού  Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης. Η μελέτη του έργου και τα 

τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας με την σχετική 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των σχετικών εγκρίσεων.  Το 

έργο δημοπρατήθηκε στις 25-11-2020 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας  Κων/νος Κώστας 

με  µέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά και εξήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (57,62 %)  µε προσφορά 

194.833,04€  (χωρίς Φ.Π.Α.).Η κατακύρωση αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 8/410/9-3-

2021(ΑΔΑ:6ΚΒ27Λ9-ΖΨΛ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης 

εργασιών 241.592,97 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 17-5-2021 και η εγκατάσταση έγινε 

αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 17-5-2022. 

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 8-4-2022 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. ισχυρές βροχοπτώσεις) τους χειμερινούς 

μήνες και τις επιπτώσεις  που προέκυψαν από  αυτά (δυο δήμοι Ν. Πρέβεζας κηρύχτηκαν σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης), καθώς και των συνθηκών-καταστάσεων  (π.χ.  πανδημίας covid). Για  τους λόγους αυτούς 

αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 17-11-2022 χωρίς δικαίωμα έγερσης 

πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών 

Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών 

και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 17-11-2022. Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται 

η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 17-11-2022...». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», αναδόχου κ. Κων/νου Κώστα, μέχρι την 
17-11-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………….………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/675/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 65ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην Αρχαία Νικόπολη», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1617/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 914/12-04-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την με αριθ. 46513/1678/29-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ3437Λ9-8ΥΞ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με αριθμό 

καταχώρησής της στο Μητρώο  Δεσμεύσεων 1035 της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας. αποφασίστηκε δέσμευση 

πίστωσης (30.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9459.04.020.01 του 

οικονομικού έτους 2022 στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 030, του  έργου: « 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ»  

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προώθηση όλων των απαραίτητων αρχαιολογικών εργασιών, που 

θα συμβάλουν στην συμπληρωματική αποκάλυψη, αποκατάσταση και ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Δ της 

Νικόπολης, η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως και δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς ακόμη.  

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

εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της 

σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για: 

• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας 

και Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 

30.000,00 ευρώ  

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

επισυναπτόμενο κείμενο και   

• Τον ορισμό  της κ.  Σοφίας Παπαγεωργίου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την Περιφέρεια 

Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  αναπληρούμενη από τον  κ. 

Νικόλαο Κατσάνο, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας .…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), για την υλοποίηση του 
έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην αρχαία Νικόπολη», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 1617/12-04-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως 
εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας κα Σοφία Παπαγεωργίου με αναπληρωτή της, τον κ. Νικόλαο Κατσάνο. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ως άνω έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
02.04.071.9459.04.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2022, σύμφωνα με την με α/α 1041 και αρ. πρωτ. 46513/1678/29-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ3437Λ9-8ΥΞ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1035 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/676/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 66ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1598/12-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. 
πρωτ. 915/12-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),  στην οποία η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη: «… 7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2021. 8. Την ανάγκη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους 

απασχόλησής τους. 9. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα 

μεταφοράς μηχανημάτων.….», Εισηγείται «…Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη 

διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 5.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος 

των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829.01 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) του προϋπολογισμού 

της  Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο για τη  μεταφορά  

των μηχανημάτων έργου που ανήκουν στη δύναμη της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 
0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, προκειμένου να μισθωθεί 
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους 
τόπους εργασίας τους, δεδομένου ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει 
ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/677/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 67ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 
2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

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

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

5. Την αριθμ. 2/167/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτισης των όρων της διακήρυξής 
του, πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 
2022 - 2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότησης της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2085/14-04-2022 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 937/14-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) με 
την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού Ι/30-03-2022 της 
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν 
θέματι ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 
19009/788-09/02/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010029127 2022-02-09) διακήρυξη της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/30-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 151622, βάσει της αριθμ. πρωτ. 
19009/788-09-02-2022 διακήρυξης, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 
και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-
2019»,  

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 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των οικονομικών 
φορέων: «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GENERAL CONTROL» και «“ASPEN” 
Μαργέλου Σοφία Δ.». 

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής είναι σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, προχώρησε στην καταγραφή 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, και αφού διαπίστωσε μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ τους, ζήτησε από τον οικονομικό φορέα «“ASPEN” Μαργέλου Σοφία Δ.», του οποίου η 
προσφορά ήταν η πιο χαμηλή, την παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
88 παρ. 1 και 2 και 89 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού κατατέθηκαν οι ζητούμενες διευκρινίσεις, τις οποίες η Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού έκανε αποδεκτές, προχώρησε στην τελική αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, τις οποίες έκρινε αποδεκτές και ομόφωνα 
εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «“ASPEN” Μαργέλου Σοφία Δ.», ως προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού, με ποσό προσφοράς 44.602,80 € με Φ.Π.Α. ως η πλέον 
συμφέρουσα. 

− Σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/30-03-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 151622, 
βάσει της αριθμ. πρωτ. 19009/788-09-02-2022 διακήρυξης, για την υλοποίηση του υποέργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 
2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, ο οικονομικός φορέας «“ASPEN” Μαργέλου Σοφία Δ.», 
του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η 
τεχνική προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική του 
προσφορά, με ποσό 44.602,80 € με Φ.Π.Α. (35.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) κρίθηκε αποδεκτή και 
είναι η πλέον συμφέρουσα. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2017-2019» 
(ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2022-2023-2024») 

 Πρέβεζα: 30-03 -2022 

                 

     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1 
 

    Της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού υλοποίησης του έργου « Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 , υποέργο : «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας για τα έτη 2022 – 2023- 2024», συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 75.000,00 
€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , προϋπολογισμού: 60.483,87 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) (CPV 90922000-6 - 
Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων ) (Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151622) (ΑΔΑΜ: 22PROC010029127 
2022-02-09). 
 

    Στην Πρέβεζα σήμερα, την 10η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού υλοποίησης του έργου « Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 , υποέργο : «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 – 2023- 2024 (CPV 90922000-6 - Υπηρεσίες καταπολέμησης 
επιβλαβών εντόμων ) (Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151622) (ΑΔΑΜ: 22PROC010029127 2022-02-09) , η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/167/31.01.2022 (ΑΔΑ: 97367Λ9-ΣΒΘ ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από την με αριθ. 5202/199/28-01-2022 εισήγηση  του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
 

   Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με 

την υπ’αρ. πρ. 19009/788-09/02/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010029127 2022-02-09) Διακύρηξη Ανοιχτού Διαγωνισμού 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 

 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

 

1) Κουμπούλη Αικατερίνη, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

κλάδου ως πρόεδρος , 

2) Τέφας Αλέξανδρος, Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας κλάδου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ως τακτικό μέλος, 

3) Κυριαζής Χρύσανθος  , υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών-Γραμματέων ως τακτικό μέλος .  

    Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών από τις εταιρείες : «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

– GENERAL CONTROL»  και  «“ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ.»  και προέβει στον έλεγχο και αξιολόγηση τους ως 

εξής : 
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   Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

τεχνική προσφορά , μονογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και 

καταγράφτηκαν ως ακολούθως : 

 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
Ε.Ε.Ε.Σ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε – GENERAL CONTROL 

Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων 

Αριθμ.: 832923/23-02-
2022 

Ποσού: 1209.68 € 

Κατατέθηκε 

και είναι 
πλήρης 

- 

2 “ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. 

Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων 

Αριθμ.: 236667/18-02-
2022 

Ποσού: 1209.68 € 

Κατατέθηκε 

και είναι 

πλήρης 

- 

 

   Από την ως άνω αξιολόγηση , προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από τους 

διαγωνιζόμενους , είναι σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης . 

   Οι κατατεθειμένες εγγυητικές επιστολές παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 

Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας ώστε να μεριμνήσει για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους.  

 

   Στη συνέχεια προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων εταιρειών.  

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

   Διαπιστώθηκε η ύπαρξη των απαιτούμενων από τη Διακύρηξη  δικαιολογητικών με κυριότερα τα :  

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνές 

Δήλωση 

εξοπλισμού 

Υπεύθυνες 

Δήλωση 

προσωπικού 

Έκθεση 

Μεθοδολογίας 
Αποδεικτικά 

εμπειρίας 
Άδεια από 

Υπ.Α.ΑΤ. 

Πιστοπ/κά 

Διαχείρισης 

Ποιότητας 

1 

ΣΠΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. - GENERAL 

CONTROL 

Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 
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2 
“ A S P E N ” Μαργέλου 

Σοφία Δ. 
Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

 

    Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπου παρατηρήθηκε μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ τους.  

   Για το λόγο αυτό η επιτροπή ζήτησε από τον οικονομικό φορέα : «“ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ» εξηγήσεις 

μέσω του συστήματος ¨Επικοινωνία¨ του ΕΣΗΔΗΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 1 και 2 και 89 

παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών, από την λήψη του παρόντος εγγράφου, για το πώς προκύπτει η οικονομική προσφορά που κατάθεσε 

στην αριθ. 19009/788/09-02-2022 Προκήρυξη του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του 

έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 – 2023-2024», 

συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 75.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

προϋπολογισμού 60.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α., αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 151622, δεδομένου του ότι η οικονομική 

του προσφορά είναι 35.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 44.602,80 € με Φ.Π.Α. 

 

   Κατόπιν τούτου η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου όταν θα 

παρασχεθούν οι διευκρινήσεις. 

 

   Η εταιρεία « “ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. » κατέθεσε, μέσω του συστήματος ¨Επικοινωνία¨ του ΕΣΗΔΗΣ στις 

15-03-2022 φάκελο με τις απαντήσεις στην ανωτέρω πρόσκλησής μας . 

  

   Η επιτροπή συνήλθε εκ νέου σε συνεδρίαση την 30.03.2022 για να εξετάσει τον φάκελο που κατέθεσε η εταιρεία. 

Επίσης ενημερώθηκε από το Τμήμα Προμηθειών για την έγγραφη απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, η οποία βεβαιώνει το γνήσιο της με  αριθμ.: 236667/18.02.2022 εγγυητικής επιστολής της εταιρείας “ A 

S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. »  και της  με αριθμ.: 832923/23.02.2022 εγγυητικής επιστολής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - GENERAL CONTROL». 

 

   Αφού εξέτασε το φάκελο που κατέθεσε η εταιρεία αποφάσισε να κάνει αποδεκτές τις διευκρινήσεις και να 

προχωρήσει στην τελική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. 

 

Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες προσφέρουν : 

 

 η μεν «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - GENERAL CONTROL» το ποσό των 56.249,99 € χωρίς Φ.Π.Α. 

(69.749,99 € με Φ.Π.Α.), 

 

η δε  « “ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. » το ποσό των 35.970,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (44.602,80 € με Φ.Π.Α.), 

 

με αυτήν του οικονομικού φορέα « “ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. »  να αξιολογείται ως  συμφέρουσα. 

 

   Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει την υποβληθείσα από τον οικονομικό φορέα «“ A S P E N ” Μαργέλου 

Σοφία Δ.» προσφορά αποδεκτή και  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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   Την ανάδειξη της εταιρείας « “ A S P E N ” Μαργέλου Σοφία Δ. »  , ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 

για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τα 

έτη  2022-2023-2024, με ποσό προσφοράς 44.602,80 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24 %) Φ.Π.Α.  

 

   Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη 

Διεύθυνση Διοικ/κού-Οικον/κού της Π. Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

 

       Η Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη  

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ    1. Τέφας Αλέξανδρος 

 

 

2. Κυριαζής Χρύσανθος 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/678/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 68ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. και ενός (1) 
σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης 
του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των 
υπηρεσιακών τους  καθηκόντων», συνολικού  προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α., 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 

http://www.php.gov.gr/
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/11-
03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1881/07-04-2022 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 887/08-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.) στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: …. 

6. Την υπ. αριθμ: 170140/22-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 

(ΑΔΑ: ΩΘΣΔΟΡ1Γ-98Ε) με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια από την Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την με αρ. πρωτ.: 38633/1347/ 15-03-2022 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού,  «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» 

από την οποία προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί ειδικευμένη για το σκοπό αυτό πίστωση στο οικονομικό προϋπολογισμό 

της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2022.  

8. Την με αρ. πρωτ.: 38790/1356/ 16-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010235060 2022-03-18) Εισήγηση για «Έγκριση 

πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 85.000,00 ευρώ για το έτος 2022, για την ανάθεση 

του έργου: διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

(C.P.V:34144900-7) και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών (CPV: 31681500-8) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου 

του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πρέβεζας και την εξυπηρέτηση των Υπαλλήλων της Π.Ε Πρέβεζας.», του Τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την υπ. αριθμ.: 41610/1503/18-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Δ17Λ9-ΨΤΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  Α/Α : 861 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010237270 2022-03-21), με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 85.000,00€ σε βάρος των Κ.Α. 072.1731.01 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022 με τίτλο: «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 

80.000,00 € και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 €, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του 

Αντιπεριφερειάρχη και των υπάλληλων της ΠΕ. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων», του 

Τμήματος εσόδων, λογιστικής διαχείρισης & πληρωμής δαπανών, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων 

αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00 € και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 €, για την κάλυψη των αναγκών 

μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη και των υπάλληλων της ΠΕ. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους 

καθηκόντων», για το έτος 2022. 

2. Την έγκριση των όρων και των παραρτημάτων της διακήρυξης του εν λόγω ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο. 

3. Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 παρ. 3 του ν. 4412/2016 Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 

αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας και τον ορισμό των μελών αυτής, μετά των 

αναπληρωτών τους. (ΠΙΝΑΚΑΣ) 
4. Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τη διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών 

δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, η 

οποία θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022 (Ε.Φ.072- Κ.Α.Ε. 0841.01), σε 

περίπτωση που κηρυχθεί άγονος. ….». 

7. Ό,τι 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, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο 
«Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. και ενός (1) σταθμού 
φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων», συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α., 

βάσει της αριθμ. πρωτ. 170140/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΣΔΟΡ1Γ-98Ε) Απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια από την 
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Π.Ε. Πρέβεζας, από το ελεύθερο εμπόριο, δύο καινούργιων ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πέντε (05) 
θέσεων και ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 150 KW, για τις υπηρεσιακές ανάγκες της 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.1731.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. 
έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 861 & αριθ.πρωτ. 41610/1503/18-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Δ17Λ9-ΨΤΥ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 855 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της /νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β. Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, ποσού 
80.000,00 € με Φ.Π.Α. και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών, ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη 
των αναγκών μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη και των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, στα πλαίσια 
άσκησης των υπηρεσιακών τους  καθηκόντων», συνολικού  προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α., 

και εγκρίνει τους όρους αυτής, με τα Παραρτήματά της, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
(υπό στ. 6) αριθμ. πρωτ. 1881/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36),  τριμελή Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης 
των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση Της προμήθειας και ορίζει τα μέλη αυτής με τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππά Γ. Ευαγγελία, ΠΕ Δοικ/κού - Οικον/κού, 

με βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Περιβ/ντος 

& Χωρικού Σχεδ/μου, ως Πρόεδρος 

Μικρούλης Δημ. Θεοφάνης, ΠΕ Πολ. Μηχ., με 

βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβ/ντος & 

Χωρικού Σχεδ/μου. 

2 Νάση Βαρβάρα, ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό Α’, 

υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

Γεωργίου Χαρίλαος, ΤΕ Μηχανολ. Μηχ., με βαθμό 

Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων. 

3 
Μπαρκούζος Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνικών, με 

βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών. 

Κουμπής Μιχαήλ, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α’, 

υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών. 

 
Η ως άνω Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης 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. 

Δ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος του Ε.Φ.072 & Κ.Α.Ε. 0841.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2022, για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες 
και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, σε περίπτωση που κηρυχθεί άγονος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/679/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 69ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με ΦΠΑ και συγκρότηση 
της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης, και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
προϋπολογισμού € 148.924,96 με ΦΠΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον από εδάφους 
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με μέριμνα του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1882/07-04-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 888/08-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

8. Το αρ. πρωτ. 335069/2339/0-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο εισηγείται την έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης ποσού 148.924,96  ευρώ με 

ΦΠΑ για την ανάδειξη εργολάβου διενέργειας δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την εφαρμογή 

του προγράμματος Δακοκτονίας 2022 και διαβιβάζονται οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές που θα 

συμπεριληφθούν στη σχετική Διακήρυξη. 

9. Την αρ. πρωτ.  45888/1656/28.03.2022 (ΑΔΑ: 63087Λ9-ΤΘΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ010339976) με α/α 1032 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 985 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας. 

10. Το γεγονός ότι, η πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος 

Δακοκτονίας για το έτος 2022 είναι επιβεβλημένη, καθώς συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Π.Ε. 

Πρέβεζας, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Τομέας Β. Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας, Υποτομέας β. Γεωργίας, αρμοδιότητα: «31. Η κατάρτιση, ο 

συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, 

όπως η καταπολέμηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων κ.ά.»).   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση των όρων και των παραρτημάτων της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

2. Τον ορισμό των μελών της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 

ανάθεση της προμήθειας. Τα προτεινόμενα μέλη έχουν ως ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα 
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Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.924,96 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, ανά ομάδα ειδών με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1882/07-04-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τη διενέργεια του ως άνω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 & ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 7/479/18-03-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και την με α/α 1032 και αριθμ. πρωτ. 45888/1656/28.03.2022 (ΑΔΑ: 
63087Λ9-ΤΘΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 985 καταχώρησης στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση υπηρεσιών, για τον 
από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, και 
ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Γάτσιος Αναστάσιος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), 

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος 

Σταυροπούλου Θωμαή, ΠΕ Γεωτεχνικών 

(Γεωπόνων), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

2 
Χασκή Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), 

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

Ζώτος Κων/νος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

3 
Τέφας Αλέξανδρος, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Ιωάννου Νικόλαος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής 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 ή αιτήσεις συμμετοχής των 
προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων 
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις 
προσφορές, δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/680/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 70ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2090/15-04-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 936/14-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…. Έχοντας υπόψη: ….  

7. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.258/21-01-2022 έγγραφο της  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο 

αιτείται τον έλεγχο βλάβης σε 1 κλιματιστικό και την συντήρηση των κλιματιστικών του κτιρίου. 

8. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 103338/188/26-01-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων  Π.Ε. Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την προμήθεια μέσων κι εξοπλισμού που οφείλουν να φέρουν τα Μ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης των 

κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Δ/νση 

Δημ. Υγείας, Τμήμα Υδροοικονομίας ( κτίριο Περδικάρη ),της Δ/νσης Μεταφορών &Επικοινωνιών (οδ. 

Συρράκου),της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, και της ΔΑΟΚ (Λ. Ειρήνης) για το έτος 2022. 

10. Το υπ’αρίθμ. πρωτ. 43254/773/22-03-22 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού-

Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο   αιτείται τον έλεγχο και επισκευή 

βλαβών σε 3 κλιματιστικά λόγω βλάβης.           

11. Την από 11.04.22 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και 

Πληρωμής Δαπανών 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. 

έτους 2022. … (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων 
υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072  

/ ΚΑΕ 

1 
Έλεγχος Βλάβης σε 1 κλιματιστικό της Δευτεροβάθμιας εκπ/σης Π.Ε. 

Πρέβεζας 
40,00 € 0869.01 

2 
Συντήρηση κλιματιστικών (κτίριο Περδικάρη, κτίριο Δ/ΝΣΗΣ Μεταφορών 

(οδ. Συρράκου),Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης- & Δ.Α.Ο.Κ - Λ. Ειρήνης) 
1.400,00 € 0869.01 

3 

Προμήθεια μέσων και εξοπλισμού (ανακλαστικά γιλέκα, κράνη εργοταξίου, 

κιτ πρώτων βοηθειών: περιλαμβάνει πυροσβεστήρα, ανακλαστικό τρίγωνο 

στάσης, φαρμακείο) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Πρέβεζας 

669,60 €     1699.01 

4 

Εργασίες  συντήρησης & Επισκευής βλαβών 3 κλιματιστικών για την 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού-Τμ. Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας 

440,20 € 0869.01 

 

 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1699.01 669,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0869.01 1.880,20 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-211- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/681/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 71ο 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2086/14-04-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 939/14-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη «… 7. Το αρ. πρωτ.2637/11-4-2022 έγγραφο 

της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π. Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσού από καταβληθέν 

παράβολο του οποίου δεν έγινε χρήση 8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. 

Πρέβεζας, οικ. έτους 2022  …» εισηγείται «… Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω δαπανών και 

τη διάθεση της αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022 …» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. 
έτους 2022, ως εξής:  

Α/Α 
Ε.Φ. / 

Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072.3199.01 165,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ. 

ΖΗΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/682/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 72ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από φερτά υλικά μετά από θεομηνίες (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5510/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 942/14-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα o καθαρισμός του ποταμού Αχέροντα από φερτά υλικά ( κυρίως κορμοί δένδρων) που 

συσσωρεύτηκαν στην κοίτη του προς αποφυγή πλημμυρών, αλλά κυρίως ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια 

τα τουριστικά βαποράκια που βιοπορίζονται στην περιοχή.   Την  με  αριθμ. : 57188/3845/14-04-2022 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου :  « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός ποταμού 

Αχέροντα από φερτά υλικά μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)»   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από φερτά 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από φερτά 
υλικά μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα o 
καθαρισμός του ποταμού Αχέροντα από φερτά υλικά (κυρίως κορμοί δένδρων) που συσσωρεύτηκαν στην 
κοίτη του τόσο για την αποφυγή πλημμυρών, όσο και για να μετακινούνται με ασφάλεια τα τουριστικά 
βαποράκια που βιοπορίζονται στην περιοχή. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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-215- 
 

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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/683/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 73ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PE και υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή του 
αγωγού εξισορρόπησης αντλιοστασίου Α1 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του 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. 5479/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 968/15-
04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια σωλήνων PE και υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή του αγωγού 
εξισορρόπησης αντλιοστασίου Α1 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς» του έργου της ΣΑΕΠ 530 
ΗΠΕΊΡΟΥ με ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - 
υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 
2021», σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.380,20 € 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 «Προμήθεια σωλήνων PE και υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή του 
αγωγού εξισορρόπησης αντλιοστασίου Α1 του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη (Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 5ο/11-04-2022 (θέμα 1ο) 
Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/684/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, 
στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, 
με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-
2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της 
αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 
7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 74ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP 
αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του 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. 5481/13-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 971/15-
04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 HP αρδευτικού 
αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα» του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΊΡΟΥ με 
ΚΑ2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019 - 2021», 
σύμφωνα και με το σχετικό πρακτικό του Π.Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Η.). 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
επεσήμανε ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του 
υποέργου, αλλά αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται 
κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.138,00 € 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 «Προμήθεια μετασχηματιστή ελαίου 1.000 KVA και επισκευή Η/κινητήρων 430 
HP αρδευτικού αντλιοστασίου Βαλανιδόρραχης ΤΟΕΒ Αχέροντα», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη 
(Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισμός) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και της σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο 5ο/11-04-2022 (θέμα 3ο) 
Πρακτικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α’108). 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/685/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 75ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3275/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 975/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη… 

1. Την υπ’ αριθ. 33177/2229/04-03-2022  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

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

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

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου». 

2. Την από  14-4-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση 

φθορών επενδυδεμένων τάφρων από σκυρόδεμα που έχουν προκληθεί, κυρίως από την παρατεταμένη χρήση 

αλατιού, κατά  την περίοδο του χειμώνα. Όπως επίσης και αποκατάσταση με αδρανή υλικά στο υπόλοιπο του 

ερείσματος που έχει διαμορφωθεί.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) €.…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού 
δικτύου», βάσει της από 14-04-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην 
προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών επενδεδυμένων τάφρων από σκυρόδεμα που έχουν 
προκληθεί, κυρίως από την παρατεταμένη χρήση αλατιού, κατά την περίοδο του χειμώνα, καθώς επίσης 
και αποκατάσταση με αδρανή υλικά στο υπόλοιπο του ερείσματος που έχει διαμορφωθεί. 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/686/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 76ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε πρανή (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3276/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 976/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Ότι σε πολλά σημεία τόσο του Εθνικού όσο και του Επαρχιακού δικτύου τα εδάφη είναι πολύ σαθρά με 

αποτέλεσμα να έχουμε κατολισθήσεις τακτικά .Για να προστατέψουμε τα εδάφη αυτά θα προβούμε στη 

φύτευση φυτών προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές ανάγκες της Ηπείρου σε επιλεγμένα σημεία του Ε.Ο.Δ. 

για λόγους συγκράτησης πιθανών καταπτώσεων. Τα φυτά που έχουν επιλεγεί είναι ανθεκτικά σε ακραίες 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, βαθύρριζα και με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Για την ενίσχυση των 

επιλεχθέντων περιοχών θα γίνει και σπορά των επιλεγμένων θάμνων.  Η συνολική επιφάνεια των επιλεγμένων 

τμημάτων προς φύτευση ανέρχεται περίπου στα 18 στρέμματα .Η πυκνότητα φύτευσης θα είναι στα κατά 

προσέγγιση και όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες στα 4 φυτά/μ2. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν είναι 

ΣΠΑΡΤΟ(Srartiom Junceum). 

2. Την  με  αριθμ. : 33166/2227/4-3-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001» 

Υποέργο: «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε πρανή»( παροχή υπηρεσιών).  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης  του υποέργου : «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε πρανή» (παροχή 

υπηρεσιών).  ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-

2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2020ΕΠ53000001»..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σπορά σπάρτου για αποφυγή κατολισθήσεων σε 
πρανή (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η φύτευση φυτών, προσαρμοσμένων 
στις εδαφοκλιματικές ανάγκες της Ηπείρου, σε επιλεγμένα σημεία του Ε.Ο.Δ., ανθεκτικών σε ακραίες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, βαθύρριζων και με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης, για λόγους συγκράτησης 
πιθανών καταπτώσεων, ενώ επιπλέον, για την ενίσχυση των επιλεχθέντων περιοχών θα γίνει και σπορά 
των επιλεγμένων θάμνων, με συνολική επιφάνεια των επιλεγμένων τμημάτων προς φύτευση, περίπου 
στα 18 στρέμματα, με πυκνότητα φύτευσης, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, στα 4 φυτά/μ2 και τα φυτά 
που θα χρησιμοποιηθούν είναι ΣΠΑΡΤΟ (Srartiom Junceum). 

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

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/687/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 77ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του πάρκου (πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου Δήμου 
Ζηρού) προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την πτώση κλαδιών και δέντρων (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2059/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 977/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών της τοπικής κοινότης Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ζηρού, και μετά από 

αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας  διαπιστώθηκε  ότι , η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους έχει πάρει 

μεγάλες διαστάσεις έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται εντός του πάρκου (πλατανόδασος του 

Αγίου Γεωργίου δήμου Ζηρού)προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την πτώση κλαδιών και δέντρων 

και επειδή ο χώρος αυτός είναι επισκέψιμος πρέπει να προβούμε  άμεσα στην  κοπή , απομάκρυνση και καύση 

των δέντρων πλατάνων αυτών.  

2. Την  με  αριθμ. : 20863/1416/14-2-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο : «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του 

πάρκου (πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου δήμου Ζηρού)προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την 

πτώση κλαδιών και δέντρων (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του πάρκου 

(πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου δήμου Ζηρού) προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την πτώση 

κλαδιών και δέντρων (παροχή υπηρεσιών)». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων εντός του πάρκου 
(πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού) προς αποφυγή ατυχήματος σε επισκέπτες με την 
πτώση κλαδιών και δέντρων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η κοπή, 
απομάκρυνση και καύση των πλατάνων λόγω του μεταχρωματικού έλκους, που έχει πάρει μεγάλες 
διαστάσεις με αποτέλεσμα να έχουν προσβληθεί πολλά πλατάνια που βρίσκονται εντός του πάρκου 
(πλατανόδασος του Αγίου Γεωργίου δήμου Ζηρού) και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος σε 
επισκέπτες με την πτώση κλαδιών και δέντρων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/688/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 78ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων της 2ης επαρχιακής οδού από 
Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου – Λούρος, Κόμβος Ιόνιας έως 
Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα – Δρίσκος (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3274/14-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 978/15-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη  

1. Τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών αλλά και της Τροχαίας  ότι τα ερείσματα των δρόμων είναι γεμάτα 

σκουπίδια αλλά  και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας  διαπιστώθηκε  αυτό  , πρέπει να προβούμε  

άμεσα στη  συγκέντρωση των σκουπιδιών (χαρτιά -πλαστικά μπουκάλια ξένα αντικείμενα κ.λ.π.) σε σακούλες 

πλαστικές και να γίνει η  απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται .  

2. Την  με  αριθμ. : 33174/2228/4-3-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

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

ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)με υποέργο : «Καθαρισμός από απορρίμματα των 

ερεισμάτων της 2ης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου 

-Λούρος .Κόμβος Ιόνιας έως Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα -Δρίσκος» (παροχή υπηρεσιών) . 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων της 

2ης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου -Λούρος .Κόμβος 

Ιόνιας έως Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα - Δρίσκος» (παροχή υπηρεσιών)  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

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

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων της 
2ης επαρχιακής οδού από Κουτσελιό έως Ελληνικό καθώς και των οδών Γέφυρας Καλογήρου – Λούρος, 
Κόμβος Ιόνιας έως Ήπειρος Παλλάς και Πέραμα – Δρίσκος (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής 
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα η συγκέντρωση των σκουπιδιών (χαρτιά - πλαστικά μπουκάλια, ξένα αντικείμενα κ.λ.π.) 
από τα ερείσματα των ανωτέρω οδών, σε σακούλες πλαστικές και η μεταφορά τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/689/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 79ο 

Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των 
πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, 
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022 και ακύρωση της αριθμ. 2/141/31-01-
2022 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 1/34/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη συνολικού ποσού € 24.970,00 πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών 
Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022, καθώς και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων 
ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2021, ήτοι: ΚΑΕ 0873 της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 2/141/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών 
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων 
και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 
2022, με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, στην εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (Μοναστηρίου 125, τ.κ. 54627, Θεσσαλονίκη), στο ποσό των € 
24.970,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων 
ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2022, ήτοι: ΚΑΕ 0873 της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 
της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 1/34/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, ήτοι: με ΑΔΑ: 
64ΩΑ7Λ9-ΙΧΗ για την Π.Ε. Ιωαννίνων, με ΑΔΑ: 9ΨΑ77Λ9-ΑΡΖ ΠΕ για την Π.Ε. Άρτας, με 
ΑΔΑ: ΩΖ157Λ9-Θ4Β για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και με ΑΔΑ: Ψ3ΒΓ7Λ9-9ΦΝ για την Π.Ε. 
Πρέβεζας, βάσει της διενεργηθείσας από την Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθμ. πρωτ.: 9497/734/25-01-2022 Πρόσκληση 
και αριθμ. πρωτ. 112/25-01-2022 προσφορά) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. β) στ. γγ) του Ν. 4412/2016, ήτοι για λόγους προστασίας 
αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, βάσει του Ν. 2121/1993 «Πνευματική 
Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπου προβλέπεται ότι οι 
δημιουργοί προγραμμάτων/εφαρμογών λογισμικού κατέχουν αυτοδικαίως τα αποκλειστικά 
και απόλυτα δικαιώματα της περιουσιακής εκμετάλλευσής τους (περιουσιακό δικαίωμα) και 
της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού με αυτά (ηθικό δικαίωμα), και δύνανται να 
αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση τρίτων στην 
προγραμματιστική και τεχνική γνώση που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα του 
λογισμικού που έχουν αναπτύξει, και δεδομένου ότι η ως άνω εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα και με την ανωτέρω (υπό στ. 7) αριθμ. πρωτ. 868/28-01-
2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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8. Την εισήγηση της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3962/15-04-
2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 979/15-04-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται εξής:  

«…. Παρακαλούμε για την εκ νέου έγκριση ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης ποσού 24.970,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του Φορέα σε υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών 

συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας 

για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για έτος 2022 καθώς και για την ακύρωση της 

αριθμ. 2/141/31-01-2022 προηγούμενης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η ανωτέρω ενέργεια 

είναι αναγκαία προκειμένου να θεραπευτεί η παράλειψη της Υπηρεσίας να αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ την 

πρόσκληση υποβολής οικονομικοτεχνικής προσφοράς που απηύθυνε στον προμηθευτή κατά τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την έκδοση της προηγούμενης απόφασης, γεγονός που κατέστησε αυτοδικαίως άκυρη την 

ακολούθως υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών, όπως σημειώνεται και στο 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 51363/3430/06-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού περί επιστροφής δικαιολογητικών 

δαπάνης. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύεται από την υπ. αρ. πρωτ. 53214/3527/07-04-22 πρόσκληση (ΑΔΑΜ 

22PROC010349252 2022-04-07)  για την αποστολή οικονομικοτεχνικής προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια 

και την με απ 54724/3598/11-04-22 υποβληθείσα οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας OTS Open 

Technology Services για τις ζητούμενες υπηρεσίες ως απάντηση στην ανωτέρω πρόσκληση.  

 Ως αναφέρθηκε στην προηγούμενη σχετική εισήγηση, η παροχή των υπηρεσιών αυτών προτείνεται να ανατεθεί 

στην εταιρεία OTS ΑΕ κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού (1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 

παρ.2β εδάφιο γγ ‘ (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους προστασίας 

αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) του Νόμου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», «Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από 

τους κατωτέρω λόγους: γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας». 2. Ο Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», προβλέπει ότι οι δημιουργοί προγραμμάτων/εφαρμογών λογισμικού κατέχουν αυτοδικαίως τα  

αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της περιουσιακής εκμετάλλευσής τους (περιουσιακό δικαίωμα) και της 

προστασίας του προσωπικού τους δεσμού με αυτά (ηθικό δικαίωμα), και δύνανται να αποτρέψουν οποιαδήποτε 

παρέμβαση επ΄ αυτών, ιδίως την πρόσβαση τρίτων στην προγραμματιστική και τεχνική γνώση που 

ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που έχουν αναπτύξει). 

 Το τίμημα καλύπτει όλες τις ανάγκες υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθμίσεων και 

λειτουργικών επεκτάσεων των συγκεκριμένων πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβάνει την δωρεάν 

διάθεση των οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το 

κόστος των εργασιών μετάπτωσης δεδομένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και επιπρόσθετων παροχών σε 

σχέση με το έτος 2021. 

 Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται  ιδιαίτερα κρίσιμη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που 

προκύπτουν από την τακτική τροφοδότηση των διασυνδεδεμένων πληροφοριακών δομών του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αναλυτικά στοιχεία της λογιστικής διαχείρισης καθώς και της ενσωμάτωσης στο λογιστικό 

σύστημα του Φορέα των αλλαγών που συνεχώς λαβαίνουν χώρα στο δημόσιο λογιστικό. Το κόστος θα βαρύνει 

ισόποσα τους ΚΑΕ 0873 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης και 0899 της ΠΕ 

Θεσπρωτίας, του Φορέα Ε.Φ. 072 για όλες της Π.Ε. όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις. 

 Σας επισυνάπτουμε τη δέσμευση πίστωσης με αριθμό ΑΔΑ: 64ΩΑ7Λ9-ΙΧΗ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΔΑ: 

Ψ3ΒΓ7Λ9-9ΦΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΔΑ: ΩΖ157Λ9-Θ4Β ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,  ΑΔΑ: 9ΨΑ77Λ9-ΑΡΖ ΠΕ 

ΑΡΤΑΣ.…». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Ακυρώνει την αριθμ. 2/141/31-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών 
συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και 
Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022, 
με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, στην εταιρεία «OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (Μοναστηρίου 125, τ.κ. 54627, Θεσσαλονίκη), στο ποσό των € 24.970,00 
πλέον ΦΠΑ, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ των 
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προϋπολογισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2022, ήτοι: ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 1/34/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, ήτοι: με ΑΔΑ: 64ΩΑ7Λ9-ΙΧΗ για την Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με ΑΔΑ: 9ΨΑ77Λ9-ΑΡΖ ΠΕ για την Π.Ε. Άρτας, με ΑΔΑ: ΩΖ157Λ9-Θ4Β για την Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και με ΑΔΑ: Ψ3ΒΓ7Λ9-9ΦΝ για την Π.Ε. Πρέβεζας,  

βάσει της διενεργηθείσας από την Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου (αριθμ. πρωτ. 53214/3527/07-04-22 Πρόσκληση με ΑΔΑΜ: 
22PROC010349252 2022-04-07 και αριθμ. πρωτ. 54724/3598/11-04-22 προσφορά) 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. β) στ. γγ) του Ν. 
4412/2016, ήτοι για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
βάσει του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», όπου προβλέπεται ότι οι δημιουργοί προγραμμάτων/εφαρμογών λογισμικού κατέχουν 
αυτοδικαίως τα αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της περιουσιακής εκμετάλλευσής τους 
(περιουσιακό δικαίωμα) και της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού με αυτά (ηθικό 
δικαίωμα), και δύνανται να αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση επ΄ αυτών, ιδίως την 
πρόσβαση τρίτων στην προγραμματιστική και τεχνική γνώση που ενσωματώνεται στον πηγαίο 
κώδικα του λογισμικού που έχουν αναπτύξει, και δεδομένου ότι η ως άνω εταιρεία «OTS 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα και με την ανωτέρω (υπό στ. 7) αριθμ. πρωτ. 868/28-01-
2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι η δαπάνη παροχής των ως άνω υπηρεσιών, καλύπτει όλες τις ανάγκες 
υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθμίσεων και λειτουργικών επεκτάσεων 
των συγκεκριμένων πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβάνει την δωρεάν διάθεση των 
οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του φορέα και το 
κόστος των εργασιών μετάπτωσης δεδομένων όπου απαιτούνται όπως επίσης και 
επιπρόσθετων παροχών σε σχέση με το έτος 2021. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

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

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/690/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ 80ο 

Έγκριση του από 15-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα 
επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 750.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 7/435/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς 
που προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 750.000,00 € με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 39960/3845/16-03-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 
και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ0300005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες χαράξεις)» για την υλοποίηση του ως 
άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα 
με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3358/08-03-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5527/15-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 980/15-04-
2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό 544.354,84 € προ ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 07-04-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 44173/4200/29.03.2022 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 7/435/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης 
πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 750.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ0300005 και τίτλο 
«Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες 
χαράξεις)», 

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) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», β) «TSAGOIL Ο.Ε.» και 
γ) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

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

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 

ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6



-233- 
 

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 «TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό 
544.354,84 € προ ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν 
από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 750.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ0300005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής 
οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης – νέες χαράξεις)», στον οικονομικό 
φορέα «TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό 544.354,84 € προ ΦΠΑ και 

− Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «TSAGOIL Ο.Ε.» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 544.354,84 € χωρίς 
ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ0300005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω 
κατολίσθησης – νέες χαράξεις)». 

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

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική, αριθμ. 7/435/18-03-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Το έργο συσχετίζεται με το συνεχιζόμενο 
και υπό κατασκευή οδικό έργο «Τύρια – Σιστρούνι» και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των 
υπολοιπόμενων εργασιών ολοκλήρωσης αυτού του έργου. Αντιπροτείνουμε την προκήρυξη ενός έργου 
«σκούπα» μέσω του οποίου θα αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες στο συνόλου του έργου «Τύρια – 
Σιστρούνι» και μέσα από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί επιτέλους ένα έργο που χρονίζει 
από 10ετίας και πλέον». 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– 

άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του Υποέργου 

«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από 

ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 750.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 
   Στα Ιωάννινα, την 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες: 

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

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

3. Γεώργιος Σιώμος, ΠΕ Αγρον. -Τοπογράφος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα 

με: 

- Την αριθμ. 196085/15319/07-12-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-01-2022) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005, και ορισμό αποφαινομένων οργάνων. 

- Την υπ. αριθ. 7/435/18-03-2022 (ΑΔΑ:Ω8ΡΝ7Λ9-ΝΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του 

άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου 

της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που 

προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 750.000,00 με 

ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.) 

- Το με Αρ. Πρωτ. 44173/4200/29.03.2022 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. 

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία 
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του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος 

κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα 
προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (49550/4756/04-04-2022, 50597/4857, 
51058/4893/05-04-2022) 
 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε 

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

και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο  

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό 

κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

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

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

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

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

καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

κατάταξης 

(μειοδοσίας) 

Ποσό 

προσφοράς 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

(%) 

1               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 2η 574.596,78€ 5,00% 

2 TSAGOIL Ο.Ε. 1η 550.403,22€ 9,00% 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 3η 586.693,54€ 3,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης 

του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-

συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.  

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

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

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 

Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος TSAGOIL Ο.Ε. 2η 48.760,01€ 9,00% 

2ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1η 50.350,00€ 5,00% 

3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 3η 51.410,01€ 3,00% 

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

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

από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - 

ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. 
Αρ. Πρωτ: 51058/4893/07.04.2022 πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης 
προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη 
προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από το 9% σε 10% 
υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. (55831/5319/12.04.2022) 
αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν. 

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 

κατάταξης 

μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 

Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 

προσφοράς 

(υποβολής) 

Ποσό 

προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 

% 

1ος TSAGOIL Ο.Ε. 2η 544.354,84€ 10,00% 

2ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1η 50.350,00€ 5,00% 

3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 3η 51.410,01€ 3,00% 

 

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 544.354,84€ 
και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 57403/5527/14-04-
2022), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 55381/5319/13-04-2022) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για 
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υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης 
της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 15.04.2022 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του 
Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «TSAGOIL Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 
10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 544.354,84€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν 
λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 15.04.2022 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Έξαρχος 

 

 

Γεώργιος Σιώμος 
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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. 10/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 10/691/18-04-2022 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, Μ. Δευτέρα και ώρα 09.30, στο 
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58187/946/15-04-2022 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

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

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Μ. 
Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5735/18-04-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 981/18-04-2022 
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  59085/3952  από  18-04-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  8.680,00€ με το ΦΠΑ του 

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

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

Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Μ. Περιστερίου  

(παροχή υπηρεσιών)».  

8.Την από 18-04-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση 

τμήματος της επαρχιακής οδού στο ‘ένα χιλιόμετρο από την διασταύρωση της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων –

Τρικάλων προς Μεγάλο Περιστέρι. Στο σημείο αυτό ο υπάρχων πορόλιθος με τα έχει δημιουργήσει σοβαρές 

καθιζήσεις και στην άκρη του δρόμου παρουσιάζει οπή βάθους δυο (2) μέτρων περίπου και πλάτους τεσσάρων 

(4) μέτρων. Πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση για αποφυγή κινδύνων για την διερχόμενη κυκλοφορία.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης 

καθιζήσεων τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Μ. Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των 

πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων 
επαρχιακού δικτύου στα όρια του Μ. Περιστερίου   (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 18-04-2022 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τμήματος της 
επαρχιακής οδού στο ‘ένα’ χιλιόμετρο από την διασταύρωση της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων 
προς Μεγάλο Περιστέρι, όπου ο υπάρχων πορόλιθος έχει δημιουργήσει σοβαρές καθιζήσεις και στην 
άκρη του δρόμου παρουσιάζει οπή βάθους δυο (2) μέτρων περίπου και πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, 
της οποίας πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση προς αποφυγή κινδύνων για την διερχόμενη 
κυκλοφορία. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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