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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο,
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 7691/596/20-01-2022
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τακτικά Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ.
οικ. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πότσης Οδυσσέας, μέλος
Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος
Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
Κατέρης Ιωάννης, μέλος
Βαρέλης Δημήτριος, μέλος
Καλούδης Βασίλειος, μέλος
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8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
108609/1863/11-07-2022 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 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.

2.

Έγκριση του από 01-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ.
Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ.

3.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

4.

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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5.

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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7.

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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8.

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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9.

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 «Άμεσος καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών
Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

10.

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
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Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αρίλλας Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
11.

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 Πηγών Άρτας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

12.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας
με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και
κατασκευή ασφαλών προσβάσεων – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

13.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αποκατάστασης ευρύτερης περιοχής
Μπαλντούμας μετά την αρχική διάνοιξη από Χ.Θ 25+000 έως Χ.Θ 27+700 της παλαιάς Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 136.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.

14.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου
Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β’ Φάση»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

15.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β’
Φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

16.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή της
Εγνατίας οδού», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.

17.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική
Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας», προϋπολογισμού €
24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

18.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις
στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 31-12-2022.

19.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου»,
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2022.

20.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων»
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 06-12-2022.

21.

Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση
εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου».
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22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα
– Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Δεσποτικό –
Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

23.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-ΔροσοχωρίουΚράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

24.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή
κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού
πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ.

25.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση
βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ.

26.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση
βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», προϋπολογισμού
550.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

27.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από
πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Πλατανούσας – όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων»,
αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2023.

28.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ
Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη, μέχρι την 3112-2022.

29.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ.
Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2022.

30.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και μεταφοράς νερού
για κτηνοτροφική χρήση στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)».

31.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών καθώς και αποκατάσταση
περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια – Ζωτικό –
Μπεστιά».

32.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια του
Αράχθου», που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουλίου 2022.

33.

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

34.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του.

35.

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

36.

Ματαίωση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “ADRION 5 SENSES
PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses PLUS”»,
προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
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Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ
2022ΕΠ31820001.
37.

Έγκριση του από 02-06-2022 Πρακτικού και του από 28-06-2022 Παραρτήματος αυτού, της
Επιτροπής Διαγωνισμού της 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.

38.

Έγκριση του από 16-06-2022 Πρακτικού και του από 05-07-2022 Παραρτήματος αυτού της
Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού
δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

39.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την περιοδική
καταβολή ποσού (εδαφονόμιο) για την σύσταση δικαιώματος επιφανείας, υπέρ της
Περιφέρειας Ηπείρου, σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα.

40.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κλειδίου Άρτας (παροχή
υπηρεσιών)».

41.

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

42.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός χειμάρρου περιοχής
Παλαιοκάτουνου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

43.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

44.

Έγκριση του από 11-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας»,
προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ.

45.

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUS FILM OFFICE στην Αθήνα, στις 13 και 14
Ιουλίου 2022, για τη συμμετοχή της σε διήμερη συνάντηση εργασίας με θέμα
«Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές Παραγωγές στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του έργου
“THEMATIC – THEMatic Tourism founded Innovation Capacities” του Προγράμματος
Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020, που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των
σχετικών δαπανών.

46.

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

47.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Φροσύνης Σουλίου (παροχή
υπηρεσιών)».

48.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής
Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

49.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική μονάδα περιοχής Πέρδικας (παροχή
υπηρεσιών)».

50.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος
Πάργας – Αγιά –Σύβοτα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
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51.

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 Β’ στην Αρχαία Νικόπολη»,
προϋπολογισμού € 26.091,39 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης.

52.

Έγκριση του Πρακτικού III/06-07-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 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. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

53.

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

54.

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

55.

Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της
αριθ. 7/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την
δεύτερη κοινοποίηση αυτής.

56.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2022».

57.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Τα τραγούδια της ζωής μας».

58.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη
διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας δρόμου στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας
2022».

59.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Ρεματιά Πρέβεζας
(παροχή υπηρεσιών)».

60.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».

61.

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 «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:
1.

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

2.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση φθορών του ασφαλτοτάπητα
στην 41η επαρχιακή οδό και στην περιοχή Γρεβενητίου».
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3.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αγωγού στη θέση «Άσπρα Λιθάρια»
Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

4.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων αρδευτικού αύλακα στην
περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

5.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση και συμπλήρωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και σύνδεση με
επαρχιακό δίκτυο προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)».

6.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών επισκευής και αποκατάστασης φθορών σε κτίριο
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

7.

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών
και αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό
Μπεστιά», αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

8.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα ΠλάκαςΆγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-112022.

9.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την
αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού
με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2022.

10.

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

11.

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

12.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και
υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.

13.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 109004/4792/11-07-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη
Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό
Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά
υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

14.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά
– αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

15.

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης), ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. 60818/2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

16.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 13-05-2022 Αίτησης
(αριθμ καταθ. 167/2022) της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων, για
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τον Προσδιορισμό Προσωρινής Τιμής Μονάδος, για την απαλλοτρίωση ακινήτων βάσει της
αριθμ. 6/15/26-04-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
17.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 12-03-2021 Έφεσης
(αριθμ καταθ. 2/2021) Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

18.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
πολιτιστική εκδήλωση «Αγία Παρασκευή – Τιμούμε την προστάτιδα των Βλάχων - ΧοροίΤραγούδια -Ήθη και έθιμα», με τον Χορευτικό Σύλλογο Μετσόβου, στις 26 Ιουλίου 2022,
στο Μέτσοβο Ιωαννίνων.

19.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
διεξαγωγή του «11ου Zagori Mountain Running 2022», με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων
«Η Μπάγια», το διάστημα 22 - 24 Ιουλίου 2022, στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννίνων.

20.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου
Πάργας», προϋπολογισμού 217.500,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

21.

Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της
Π.Ε. Άρτας.

22.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών σε
όχημα της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

23.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της
Π.Ε. Ιωαννίνων.

24.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας
(Α’ Φάση)», αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.».

25.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό
δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ
ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-12-2022.

26.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη
διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, του έργου “GATE
– Greece Albania Trans-sectoral Energy” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 01-07-2022 συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1203/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 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).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
-9-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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: ΩΑΥΕ7Λ9ΥΞΓ) 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.

7. Την αριθμ. 10/612/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 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, 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%.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8716/04-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1865/11-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2706-2022 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 στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 37,14%.

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 27-06-2022 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, 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 στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς 50.695,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
τεκμαρτή έκπτωση 37,14%.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
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− Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 187564, που διενεργήθηκε στις 08-04-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης 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,
στον οριστικό ανάδοχο, την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσό προσφοράς
50.695,05 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%, σύμφωνα με το από 08-04-2022 Πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/612/18-04-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 27-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των
50.695,05 € χωρίς Φ.Π.Α. 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.
• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2

ο

ΠΡΑΚΤΙΚO

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
του έργου:
«Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων»
προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ)
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
αριθμ. 5/362/02-03-2022 (ΑΔΑ. 66ΖΕ7Λ9-ΚΦ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας υπόψη:
1. Την με αριθ. 10/612/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 08-04-2022 1ο πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
από 08-04-2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Την από 08-04-2022 κοινοποίηση της

ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. στους

συμμετέχοντες.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 82577/8018/30-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ιωαννίνων με το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο
προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης.
4. Τα από 02-06-2022 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας».
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5. Τα από 08-06-2022 δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίαq σε πρωτότυπη μορφή (αριθμ. πρωτ. 88679/8716/07-06-2022).
συνήλθαμε στις 27-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου
να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την
κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης
και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης
σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής,

όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και
κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».
Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
i)

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή

ii)

από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης,

iii) τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ)
στην εργοληπτική επιχείρηση ««ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» » με ποσό προσφοράς
50.695,05 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,14%.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Ιωάννινα, 27 Ιουνίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Καραγιώτη

Περικλής Βούρδας
Γεώργιος Σταύρου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1204/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 01-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου
ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. 12/749/13-05-2022 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 «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
6707/09-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 30-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς
Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/39/10-042019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας
Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 63495/6140/28-04-2022
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10078/04-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1799/04-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από
01-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 01-07-2022 για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ» με
ποσοστό μέσης έκπτωσης 15,81% και ποσό προσφοράς 71.973,11 € χωρίς Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 01-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2022 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. 188885 για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο
οικονομικός φορέας «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης
15,81% και ποσό προσφοράς 71.973,11 € χωρίς Φ.Π.Α.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚO
Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Kοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ
Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. : 84314/8232/1-6-2022 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 188885
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 22PROC010665265
2022-06-01 .
Στα Ιωάννινα, στις 1-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος
3. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την
αριθ. 12/749/13-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΧΖ7Λ9-Ρ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.
Ηπείρου , συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους
οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με αριθμό συστήματος 188885 μέχρι την 27η
Ιουνίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού «παρέλαβε» το φάκελο του διαγωνισμού από τον
Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 188885.
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δυο (2) φάκελοι προσφοράς (ως Πίνακας 1):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

1
2

Επωνυμία Προσφέροντα

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΕΔΕ
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

27/06/2022 06:58:11
27/06/2022 11:41:37

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής Μπλιθικιώτη Μαρινέλα με την
χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην
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ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από
τον Πρόεδρο ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (Πίνακας 2) προκειμένου να λάβουν γνώση οι
προσφέροντες, τον οποίον και κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και
αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την
εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων ήταν ομαλές.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα 2 κατά τη σειρά
μειοδοσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

255802

2

256272

Επωνυμία Προσφέροντα

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΕΔΕ
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ποσοστό

15,81 %
11,19 %

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε με την αξιολόγηση των προσφορών
ελέγχοντας τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης ξεκινώντας
από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ της διακήρυξης η Επιτροπή «… επικοινωνεί
με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους». Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, δια της Προέδρου
της, προέβη στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που έγινε μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου για τις δυο (2) εκδοθείσες από το ΤΜΕΔΕ
εγγυητικές , όπου και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές συμμετοχής των οικονομικών
φορέων που υπέβαλλαν προσφορά είναι έγκυρες.
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία καταρτίστηκε ο κατωτέρω Πίνακας 3 των
διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων κατά σειρά μειοδοσίας των οποίων οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

255802

2

256272

Επωνυμία Προσφέροντα

ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΕΔΕ
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ποσοστό

15,81 %
11,19 %

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1η της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου οικονομικό φορέα με την
επωνυμία «ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας
-17-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ως προσωρινού μειοδότη για την
ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Kοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ.
Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 85.483,87 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 106.000,00 €
(με Φ.Π.Α με ποσό προσφοράς 71.973,11 € (χωρίς Φ.Π.Α) και ποσοστό μέσης έκπτωσης
δέκα πέντε και ογδόντα ένα τοις εκατό (15,81 %).
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τριπλούν (3) από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ιωάννινα,

1-7-2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Καλλιόπη Αλεξίου

Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη

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. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1205/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10305/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1826/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
Α. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105887/6965/06-07-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 74.400,00 € ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με τίτλο : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου » .
Η. Τη με αριθμ. πρωτ.: 106301/10278/06-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω
έργου
Εισηγούμαστε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας
περιοχής Ελαίας Πρέβεζας» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00
€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Ιωάννη Αρκουμάνη
Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. ,
ως μέλος
γ)
Αγνή Κερομύτη
Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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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 υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10305/06-07-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 106301/10278/0607-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου 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 υποέργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελαίας Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός, στην ΔΤΕ ΠΕΙ

3.

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

➢

1.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

2.

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε την
επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η εν λόγω πρακτική
δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε καταχρηστική εφαρμογή
μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά
δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν συμβαίνει στην περίπτωση μας».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1206/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10353/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1835/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105588/7129/06-07-2022 (Α/Α : 1626) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)
για την πληρωμή του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 106992/10335/07-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ α σ τε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή του
έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 €. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
ως μέλος
γ)
Αγνή Κερομύτη
Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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 διαγράμμισης
εθνικού οδικού δικτύου στο ΠΕ Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
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Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10353/07-07-2022
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
106992/10335/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.111.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1626 και αρ. πρωτ. 105588/7129/06-072022 (ΑΔΑ: 9ΜΞ67Λ9-Δ98) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 1629 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
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 διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Βαρβάρα Ζιάκκα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

3.

Αγνή Κερομύτη

Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

2.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε
την επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η
εν λόγω πρακτική δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε
καταχρηστική εφαρμογή μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων
έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν
συμβαίνει στην περίπτωση μας».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1207/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
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 διαγράμμισης
εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-25-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

4. Τις διατάξεις 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 τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.

6. Την με α/α 1625 και αρ. πρωτ. 7128/06-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού €
74.400,00 για την πληρωμή του έργου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.110.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 έργων
χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1628 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10355/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1843/07-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
1. Τις διατάξεις:
Α. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105587/7128/06-07-2022 (Α/Α : 1625) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)
για την πληρωμή του έργου : «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού
74.400,00 €.
Η. Τη με αριθμ. πρωτ. : 107029/10351/07-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω
έργου
Εισηγούμαστε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή του
έργου : « Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας », προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Πάρη Βούρδα
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Γεώργιο Σταύρου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10355/07-07-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 107029/10351/07-07-2022 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
Π.Η.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.110.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022,
βάσει της με α/α 1625 και αρ. πρωτ. 7128/06-07-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1628 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικού 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 διαγράμμισης εθνικού
οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλλιόπη Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
➢

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε την
επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η εν λόγω πρακτική
δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε καταχρηστική εφαρμογή
μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά
δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν συμβαίνει στην περίπτωση μας».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1208/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού
€ 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10357/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1844/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105592/7132/06-07-2022 (Α/Α : 1629) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)
για την πληρωμή του έργου : « Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 107002/10338/07-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ α σ τε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή του
έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού
74.400,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους :
α)
Μαρία Τσέτσου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Λαμπρινή Βάββα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
γ)
Αργύρη Νάκο
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας .
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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 διαγράμμισης
εθνικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
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Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10357/07-07-2022
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
107002/10338/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.114.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1629 και αρ. πρωτ. 105592/7132/06-072022 (ΑΔΑ: ΨΡ1Ζ7Λ9-5Κ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 1632 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
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 διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Μαρία Τσέτσου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Λαμπρινή Βάββα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

3.

Αργύρης Νάκος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός

2.

Βλάσιος Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε
την επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η
εν λόγω πρακτική δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε
καταχρηστική εφαρμογή μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων
έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν
συμβαίνει στην περίπτωση μας».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1209/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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
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
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με
ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10359/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1846/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105590/7131/06-07-2022 (Α/Α : 1628) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)
για την πληρωμή του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Πρεβέζης», προϋπολογισμού
74.400,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 106998/10337/07-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.
Εισ ηγο ύμ α σ τε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή του
έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Πρεβέζης», προϋπολογισμού 74.400,00 €. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Ιωάννη Αρκομάνη
Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.,
ως μέλος
γ)
Νικόλαο Κολιό
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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 διαγράμμισης
εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
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Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10359/07-07-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
106998/10337/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.113.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1628 και αρ. πρωτ. 105590/7131/06-072022 (ΑΔΑ: 9ΞΘΒ7Λ9-ΤΓ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με
α/α 1631 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
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 διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕΙ

3.

Νικόλαος Κολιός

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός

2.

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Βαρβάρα Ζιάκκα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε
την επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η
εν λόγω πρακτική δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε
καταχρηστική εφαρμογή μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων
έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν
συμβαίνει στην περίπτωση μας».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1210/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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
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 διαγράμμισης
εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5.

Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.

6. Την με α/α 1627 και αρ. πρωτ. 7130/06-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού €
74.400,00 για την πληρωμή του έργου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε.
Ιωαννίνων», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.112.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του
ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1630 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10361/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1848/07-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …..
1. Τις διατάξεις:
Α. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
Ζ. Την με αριθμ. πρωτ. : 105589/7130/06-07-2022 (Α/Α : 1627) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.)
για την πληρωμή του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Η. Τη με αριθμ. 106996/10336/07-07-2022 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου
Εισηγούμαστε
Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή του
έργου : « Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων », προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
γ)
Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας .
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
…».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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
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Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10361/0707-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 106996/10336/07-07-2022 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
Π.Η.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9771.01.112.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022,
βάσει της με α/α 1627 και αρ. πρωτ. 7130/06-07-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1630 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Δ/νσης Οικονομικού 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 διαγράμμισης εθνικού
οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως
εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός
3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Καταψηφίζουμε την
επαναλαμβανόμενη επιλογή εκτέλεσης έργων με την μέθοδο της «διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, στο ύψος των 60.000 πλέον ΦΠΑ (74.400,00 €)». Η εν λόγω
πρακτική δυνητικά διευκολύνει έναν περιορισμένο κύκλο κατασκευαστών και καταλήγει σε
καταχρηστική εφαρμογή μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων
έργων μικρής κλίμακας όταν αυτά δεν μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά, πράγμα που δεν
συμβαίνει στην περίπτωση μας».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
➢

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1211/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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 «Άμεσος καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών
Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10301/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1824/06-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι κακές καιρικές συνθήκες με τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που επικράτησαν και
στα ορεινά του Ν. Άρτας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων, όπου και
σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης πανελλαδικά για τις μέρες εκείνες, είχαν σαν
αποτέλεσμα οι χείμαρροι της περιοχής να υπερχειλίσουν και να προκαλέσουν φθορές σε όμορες
ιδιοκτησίες καθώς και στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον, η δυναμική και ο όγκος του νερού
συμπαρέσυραν εκατοντάδες κυβικά φερτών υλικών ( πέτρες, κλαδιά, κορμοί) όπου συσσωρεύτηκαν σε
στενά σημεία της κοίτης τους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εκδήλωση πλημμυρών. Απαιτείται
άμεσα ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των παραπάνω, στη φάση αυτή που η στάθμη έχει υποχωρήσει
αρκετά και επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών προς αποφυγή πλημμυρών με την έλευση του καλοκαιριού.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 106266/10266/06-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν στους
χείμαρρους της περιοχής των Κεντρικών Τζουμέρκων προς αποφυγή πλημμυρών.
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 : « Άμεσος καθαρισμός από φερτά
υλικά περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων » του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
100.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β) Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ) Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

….».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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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 «Άμεσος
καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού €
100.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 106266/10266/06-07-2022 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.
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. 10301/06-07-2022 (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 «Άμεσος καθαρισμός από φερτά υλικά περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων»
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Βαρβάρα Ζιάκκα

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

γ)

Βλάσιος Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός,

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Έλλη Μπαρέκα

Πολιτικός Μηχανικός

➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1212/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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 Αρίλλας
Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10306/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1827/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα είχαν σαν αποτέλεσμα και στο οδικό δίκτυο
περιοχής Αρίλλα Θεσπρωτίας να σημειωθούν φθορές ( καθιζήσεις, πτυχώσεις, ρηγματώσεις). Η
ανεξέλεγκτη ροή των όμβριων λόγω του όγκου τους και των κλίσεων ( ανωφέρειες, κατωφέρειες, απότομες
κλίσεις) του δικτύου έκανε αδύνατη την ομαλή απορροή τους μέσω των υπαρχόντων τεχνικών με
αποτέλεσμα να εκδηλωθούν αποκολλήσεις πρανών κατάντη, αλλά και απομάκρυνση του υλικού
οδοστρωσίας, ώστε να σημειωθούν τα παραπάνω. Ενόψει της θερινής περιόδου δε που η κίνηση θα αυξηθεί
κατακόρυφα, απαιτείται άμεσα των παραπάνω, προς αποφυγή ατυχημάτων.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 102955/9998/06-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα στο οδικό δίκτυο περιοχής Αρίλλα Θεσπρωτίας
και να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.
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 Αρίλλας Θεσπρωτίας » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού
74.400,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β)
Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Βιολέτα Τζανίδη
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Λάμπρο Κιτσαρά
Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
γ)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

….».
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 Αρίλλας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00
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με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 102955/9998/06-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 10306/06-07-2022 (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 Αρίλλας Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Βιολέτα Τζανίδη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός,

β)

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

γ)

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1213/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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 Πηγών Άρτας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10308/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1831/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία,
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα με τις έντονες και
σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις ήταν ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι να υπερχειλίσουν προκαλώντας
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες (καλλιέργειες, επιχειρήσεις κ.α.). Στην
ορεινή Άρτα και συγκεκριμένα χείμαρρος της περιοχής στις Πηγές υπερχείλισε, παρέσυρε και κατέστρεψε
ολοσχερώς υπάρχον τεχνικό στην οδό πρόσβασης προς την Ι.Μ. Σέλτσου με αποτέλεσμα η κυκλοφορία
προς αυτή να είναι δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα
της οδού με την κατασκευή κοβωτοειδούς οχετού, στη φάση αυτή που τα νερά του χειμάρρου είναι
ελάχιστα και επιτρέπουν την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 106275/10272/06-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα προς την Ι.Μ. Σέλτσου προς αποφυγή
ατυχημάτων λόγω της μεγάλης επσκεψιμότητας προς το ιστορικό μοναστήρι.
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 Πηγών Άρτας» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού 74.400,00
€.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως πρόεδρος
β) Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
ως μέλος
γ)
Βιολέτα Τζανίδη
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Λάμπρο Κιτσαρά
Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
γ)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
1.

….».
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
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αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ
σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ. 106275/10272/06-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της
Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην
αρ. πρωτ. 10308/06-07-2022 (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 Πηγών Άρτας», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Βιολέτα Τζανίδη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α)

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός,

β)

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1214/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο
Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών
προσβάσεων – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 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 τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10354/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1836/07-072022 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 εκδηλώθηκαν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων
ήταν να σημειωθεί έντονη καθίζηση στην οδό σύνδεσης της εθνικής οδού προς Πεδινή με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Άρτας, όταν από το μεγάλο όγκο και την ορμή του νερού σε χωμάτινη τάφρο που γειτνιάζει
με την εν λόγω οδό, παρασύρθηκε και κατέρρευσε η βάση της, προκαλώντας την έντονη αυτή καθίζηση.
Η Υπηρεσία μας προέβη άμεσα σε αυτοψία και σύνταξη μελέτης προκειμένου να αποκατασταθεί η
βατότητα στην οδό, αφού η κυκλοφορία διεξάγονταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη δυσκολία,
ενώ στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις με συνεχή και μεγάλα φορτία. Σε συνέχεια
αυτού του έργου και με βάση τα αποτελέσματα υδραυλικής μελέτης που διεξήχθη, δεδομένου ότι μέσω
της χωμάτινης τάφρου θα γίνεται η απορροή και των όμβριων της νεοκατασκευασθήσας οδού Νιάρχου με
πολλαπλάσιο όγκο νερού, απαιτείται η αντικατάσταση του τμήματος αυτού της χωμάτινης τάφου μεταξύ
των δύο τμημάτων - αντίστοιχων εργολαβιών με σωληνωτό οχετό επαρκούς διατομής, ώστε να μπορεί να
παραλάβει τα παραπάνω και ασφαλώς να απομακρύνει τα όμβρια ύδατα από την περιοχή.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 107003/10339/07-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της οδού σύνδεσης της
εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου και να αποκατασταθούν και
καθιζήσεις που μεταγενέστερα εκδηλώθηκαν.
4. Την με αριθμ. πρωτ. : 105594/7133/06-07-2022 (Α/Α : 1630) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 €
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από
πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του έργου : « Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού
Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές
και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων - Β Φάση », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
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 έργου : « Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης
εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες
νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων - Β Φάση », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην υπηρεσία μας
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού
Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές
και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων - Β Φάση », προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα
με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.
107003/10339/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.117.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1630 και αρ. πρωτ.
105594/7133/06-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΟΙ7Λ9-ΟΗ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1633 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
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. 10354/07-07-2022 (ανωτέρω
υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της οδού σύνδεσης
εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις
τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων - Β Φάση», προϋπολογισμού € 300.000,00
με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει
τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

➢

α)

Δέσποινα Σιαμπίρη

Τοπογράφος Μηχανικός

β)

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

γ)

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1216/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και
Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β’ Φάση», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ
και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10358/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1845/07-072022 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. Από την Υπηρεσία μας εκτελείται έργο στη συμβολή της δημοτικής οδού Πετροπουλάκη με την
Περιφερειακή οδό, όπου μετά από παραβίαση της υπάρχουσας σήμανσης προκλήθηκε θανατηφόρο ατύχημα.
Επειδή απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης της περιφερειακής οδού, προκειμένου να διαμορφωθεί ασφαλής
προσαρμογή της εν λόγω δημοτικής οδού, εντός της κοίτης της Λαγκάτσας, οι οποίες λόγω του ύψους του
νερού σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα ήταν αδύνατον να προμετρηθούν ακριβώς, προέκυψε η ανάγκη για
επιπλέον ενίσχυση αυτής με την κατασκευή συρματοκιβωτίων. Οι εργασίες αυτές επιβάλλεται να
εκτελεστούν άμεσα στη φάση αυτή που τα νερά στη Λαγκάτσα είναι στη χαμηλότερη στάθμη τους, ώστε να
ολοκληρωθεί το έργο.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 107025/10348/07-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και η οδός Πετροπουλάκη να συμβάλλει κατά το δυνατόν
ασφαλέστερα με την Περιφερειακή Οδό.
4. Την με αριθμ. πρωτ. : 105584/7126/06-07-2022 (Α/Α : 1623) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000,00 €
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από πόρους
του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του έργου : « Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ
κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) - Β' Φάση », προϋπολογισμού
100.000,00 €.
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 έργου : « Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό
στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) - Β' Φάση »,
προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Νικόλαο Κολιό
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. στην υπηρεσία μας
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α) Ασπασία Γόγολου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Δημήτριο Τσιούμπο
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή
μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) - Β' Φάση»,
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε,
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 107025/10348/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών
τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ
02.01.071.9771.01.088.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους
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2022, σύμφωνα με την με α/α 1623 και αρ. πρωτ. 105584/7126/06-07-2022 (ΑΔΑ: 62957Λ9-ΨΔΑ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1626 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 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. 10358/07-07-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή
οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) - Β'
Φάση», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

➢

α)

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

β)

Δημήτριος Τσιούμπος

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1217/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β’ Φάση) »,
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-52-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

4. Τις διατάξεις 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 τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10360/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1847/07-072022 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 ισχυρών βροχοπτώσεων που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των ακραίων καιρικών
φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2021 ήταν να εκδηλωθεί
εκτεταμένη ολίσθηση του πρανούς κατάντη με ταυτόχρονη κατολίσθηση ανάντη σε τμήμα της Εθνικής
Οδού Άρτας – Καρδίτσας και συγκεκριμένα κοντά στα όρια με το Νομό Καρδίτσας. Αποτέλεσμα αυτών η
κατάρρευση του μεγαλύτερου τμήματος της Εθνικής οδού και η διακοπή της κυκλοφορίας για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών ( γεωλόγων, γεωτεχνικών) που πραγματοποίησαν
αυτοψίες σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο σημείο ολίσθησης και στη φάση αυτή που έχει επέλθει
κάποια ισορροπία και έχουν απομακρυνθεί και τα υπόγεια - εγκλωβισμένα ύδατα, κρίνεται επιτακτική η
ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ( κυρίως χωματουργικών) , ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στην οδό και
ν α κυκλοφορείται με ασφάλεια.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 107011/10341/07-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στη διέλευση της εθνικής οδού.
• Την με αριθμ. πρωτ. : 105598/7135/06-07-2022 (Α/Α : 1632) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 300.000,00
€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από
πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως
όρια Ηπείρου (Β' Φάση) », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
εισηγούμαστε
Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32,
παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του έργου : « Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από
Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β' Φάση) », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Μαριλένα Μπλιθικιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Αγνή Κερομύτη
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 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)
Κατερίνα Καραγιώτη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως
όρια Ηπείρου (Β' Φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 107011/10341/07-07-2022
απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 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 τις με α/α 655 & 1632 και αρ. πρωτ. 23997/1526/18-02-2022 &
-53-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

105598/7135/06-07-2022 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν με
α/α 653 & 1635 αντίστοιχα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
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. 10360/07-07-2022 (ανωτέρω
υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας
από Πηγές έως όρια Ηπείρου (Β' Φάση) », προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Καλλιόπη Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Μαριλένα Μπλιθικιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Αγνή Κερομύτη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

➢

α)

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός

β)

Νικόλαος Κολιός

Πολιτικός Μηχανικός

γ)

Κατερίνα Καραγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1218/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή της Εγνατίας οδού»,
προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10362/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1849/07-072022 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. Κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο την περίοδο Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 2021,υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, όπου σαν
φυσικός αποδέκτης ( χαμηλότερο σημείο) απορρέει το σύνολο των όμβριων του γύρω ορεινού όγκου. Στην
διάρκεια αυτών των φαινομένων, παρατηρήθηκε και καταγράφηκε από τους μηχανικούς της Υπηρεσίας
μας , που συνοδεύτηκαν από εξωτερικούς συνεργάτες ( γεωτεχνικούς, γεωλόγους) δυσκολία – αδυναμία
παροχέτευσης των όμβριων υδάτων στον κόμβο της Εγνατίας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, όπου
συσσωρεύτηκαν προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με ανυπολόγιστες ζημιές κυρίως σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Κατόπιν των παραπάνω, εκτελέστηκε από την Υπηρεσία μας γεωφυσική αρχικά και στη συνέχεια
γεωλογική – γεωτεχνική μελέτη με τη διενέργεια διερευνητικής γεώτρησης ( υδρογεώτρηση) τα
αποτελέσματα της οποίας ορίζουν τις ακριβείς θέσεις και τον αριθμό των γεωτρήσεων και όλες τις εργασίες
που απαιτούνται , ώστε τα νερά να διεισδύουν στο υπέδαφος ( φυσική καταβόθρα), να διαχέονται στο
υπέδαφος και μέσω υπόγειου συστήματος να καταλήγουν στο φυσικό αποδέκτη ( λίμνη Ιωαννίνων).
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα
συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αρίθμ. πρωτ. : 107006/10340/07-07-2022 απόφαση της
Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να εκτελεστούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες στην περιοχή, τώρα που οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα.
4. Την με αριθμ. πρωτ. : 105596/7134/06-07-2022 (Α/Α : 1631) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 300.000,00 €
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΚΑΕ της
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022 (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε.9771, τομέας : Συγκοινωνιακά, από
πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.) για την πληρωμή του έργου : « Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην
περιοχή της Εγνατίας οδού », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
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 έργου : « Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού
έργου στην περιοχή της Εγνατίας οδού », προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α)
Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Βιολέτα Τζανίδη
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Βλάσιο Παπαδημητρίου
Πολιτικό Μηχανικό στην υπηρεσία μας
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
α)
Άννα Μπάσιου
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)
Κωνσταντίνο Ζάννη
Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)
Χρήστο Καραγιαννίδη
Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.
….».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην
περιοχή της Εγνατίας οδού», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 107006/10340/07-07-2022
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απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.118.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων
οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1631 και αρ. πρωτ. 105596/7134/06-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ5Ν7Λ95ΗΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1634 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 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. 10362/07-07-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και
Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού
έργου στην περιοχή της Εγνατίας οδού», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Δέσποινα Σιαμπίρη

Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος

β)

Βιολέτα Τζανίδη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

γ)

Βλάσιος Παπαδημητρίου

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α)

Άννα Μπάσιου

Τοπογράφος Μηχανικός

β)

Κωνσταντίνος Ζάννης

Τοπογράφος Μηχανικός

γ)

Χρήστος Καραγιαννίδης

Πολιτικός Μηχανικός

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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-57-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1219/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου
«Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας»,
προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 10468/08-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1851/08-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Με την αριθμ. 107361/7058/07-07-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε 24.800,00 ευρώ σε
βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και
επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Ζίτσας).
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα Δήμους του αναγκαίου
προσωπικού για τη δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ Ζίτσας, και της Περιφέρειας, του κόστους καυσίμων,
λιπαντικών και ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων τύπου hooklift που θα διενεργούν τη μεταφορά από
τον ΣΜΑ στη ΜΕΑ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας .
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :
• Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμου Ζίτσας &
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ
• Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της π.σ.:
α. Την κ. Βιολέτα Τζανίδη , ΠΕ Μηχανικών ( Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κα. Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων
Μηχανικών ), υπάλληλο της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και
β. Την κα Ζωίτσα Παπαρούνα, ΤΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων Μηχανικών ), υπάλληλο της /νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κα. Αθανάσιο Νάκα, ΤΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγων
Μηχανικών ), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
✓ Την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003
και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δοκιμαστική
Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας».…».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επεσήμανε ότι με
έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, κλήθηκε να συμμετάσχει στην παρούσα Προγραμματική
και ο ΑΣΔΣΑ Ηπείρου, πλην όμως δεν ανταποκρίθηκε.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των
Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με
ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5)
αριθμ. πρωτ. 10468/08-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου, Σχέδιο.
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Αντικείμενο της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η παροχή από τους
συμβαλλόμενους στην παρούσα Δήμους, του αναγκαίου προσωπικού για τη δοκιμαστική
λειτουργία του ΣΜΑ Ζίτσας, ενώ την κάλυψη του κόστους των καυσίμων των
απορριμματοφόρων τύπου hooklift από τον ΣΜΑ στη ΜΕΑ, των λιπαντικών και τυχόν
φθορών τους αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ηπείρου για όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής
λειτουργίας.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους: α) την κα Βιολέτα
Τζανίδη, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κα Αγνή Κερομύτη, ΤΕ Μηχανικών
(Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
και β) την κα Ζωίτσα Παπαρούνα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κο Αθανάσιο
Νάκα, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Γ.

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 24.800,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020», για την
υλοποίηση του υποέργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας».

➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επειδή στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, δεν μετέχει και ο ΑΣΔΣΑ Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1220/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή
Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»,
μέχρι την 31-12-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9867/30-06-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1813/05-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-01-2021 μεταξύ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κ Δημήτριο Τσομπίκο του Γεωργίου ΕΔΕ για ποσό: 105.000,01€ (εργασίες: 84.677,43€ και
Φ.Π.Α 20.322,58€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των
εργασιών του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες και λήγει την 07-05-2021.Με την αριθμ 14/12/13-052021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση
των εργασιών του έργου έως 30-10-2021.Με την αριθμ 29/1663/15-10-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου έως 30-072022. 8. Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.9. Ο Ανάδοχος με την από 28-06-2022 αίτησή του αιτείται παράταση
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2022 για λόγους που επικαλείται
Και επειδή
Τα πρανή της περιοχής του Μαυρολάγκαδου δεν έχουν σταθεροποιηθεί και συνεχίζονται μικροκαταπτώσεις
αφετέρου οι μεγάλες ανατιμήσεις στα υλικά των συρματοκιβωτίων καθυστερούν την προμήθεια τους Μετά από
τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με
αναθεώρηση μέχρι την 31-12-2022....».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε
ότι ψηφίζει θετικά και εισηγήθηκε να υπάρξει συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας, που έχουν
την επίβλεψη του έργου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή
Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι
την 31-12-2022, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1221/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου»,
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, 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), 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. 7270/20-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1861/08-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη
Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 18-12-2019 για ποσό 53.266,41 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6.
Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 18-08-2020. 7. Ο ανάδοχος
έχει πάρει 1η παράταση με την υπ’ αρίθμ. 19/1202/29-07-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. έως τις 31/12/2020 8.
Ο ανάδοχος έχει πάρει 2η παράταση με την υπ’ αρίθμ. 35/2214/22-12-2020 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. έως τις
30/6/2021 9.Ο ανάδοχος έχει πάρει 3η παράταση με την υπ’ αρίθμ. 15/775/24-05-2021 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η.
έως τις 30/12/2021 10. Ο ανάδοχος έχει πάρει 4η παράταση με την υπ’ αρίθμ. 35/2041/21-12-2022 απόφαση
της Ο.Ε.Π.Η. έως τις 30/6/2022 11. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 92% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο.
Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-12-2022…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου»,
αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα
που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1222/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων»
αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 06-12-2022.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-65-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

4. Τις διατάξεις 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. 9279/11-07-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1869/11-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-03-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», με ΑΦΜ:094174767, για ποσό 409.286,04€ (χωρίς Φ.Π.Α.).6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με αρχή
από 19-03-2019 και λήξη στις 19-09-2020. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ.
23/1460/10-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-12-2020. Χορηγήθηκε 2η παράταση προθεσμίας
περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 1/7/11-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-04-2021.
Χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’ αριθ. 16/865/27-05-2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-12-2021. Χορηγήθηκε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ’
αριθ. 36/2109/29-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-6-2022. 7.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 95% σε ότι αφορά τα χωματουργικά, τις
οικοδομικές εργασίες και της κατασκευή των δικτύων και εκκρεμεί η προμήθεια και τοποθέτηση του
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ανάδοχος στην από 16-6-2022 αίτησή του, επικαλούμενος τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου
153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109/6-6-2022) υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της
σύμβασης του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΘΕΣΗ ʺΜΠΟΥΦΟΣʺ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου, ήτοι έως τις 6-12-2022, για τους λόγους και
υπό τους όρους που αναφέρονται στην ως άνω διάταξη. Επιπλέον ανέφερε ότι η παρούσα δήλωση είναι υποχρεωτική για
την αναθέτουσα αρχή.2.ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της
παραγράφου 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109/6-6-2022) «… Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για
όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας
σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η
οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή….». Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη,
σύμφωνα με την οποία η υποβολή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης από
τον ανάδοχο καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 6-12-2022.
εισηγούμαστε
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου, η
οποία λήγει στις 30-6-2022 έως τις 6-12-2022, σύμφωνα με τη από 16-6-2022 δήλωση επιμήκυνσης του
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου.…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 06-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
➢

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1223/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση
εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 17/1115/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 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 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών έργων
ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου», βάσει της από 17-06-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9937/30-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1809/05-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη ……:
7. Την υπ’ αριθ. 95474/6322/17-06-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και
τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου»».
8. Την από 17-06-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.
Παίρνοντας δε υπόψη
1. Την υπ’ αριθ. 17/1115/20-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΥ7Λ9-Α3Σ) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη
και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. πρωτ. 102113/9909/29-06-2022 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς
3. Την από 30-06-2022, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Νικ. Γούναρη..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την παροχή τεχνικής υποστήριξης – συμβουλών σχετικά με την
ωρίμανση έργου εγγειοβελτιωτικού στην περιοχή ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου, ώστε να είναι
ολοκληρωμένος ο φάκελος προς χρηματοδότηση, στον οικονομικό φορέα: «Νικ. Γούναρης», µε ποσά,
σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφοράς, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003, σύμφωνα µε την αριθμ. 17/1115/20-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΥ7Λ9-Α3Σ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή της δαπάνης, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ).. …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου του έργου «Αναβάθμιση
εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Σαγιάδας – Ασπροκκλησίου», προϋπολογισμού δαπάνης
37.200,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «Νικ. Γούναρης», (Δ/νση: Βύρωνος 22, Τ.Κ.
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34100 – Χαλκίδα, τηλ. 6945554261) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί
άμεσα στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, στο ποσό των 35.960,00 € με Φ.Π.Α. με την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 30-06-2022 έγγραφης προσφοράς του, σε
απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 102113/9909/29-06-2022 πρόσκλησης αποστολής
οικονομοτεχνικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,
σύμφωνα με την αριθμ. 17/1115/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1224/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα –
Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Δεσποτικό – ΑετόπετραΛάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9976/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1839/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού Κάτω Λάβδανη-Αγία
Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσας προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα η οποία έχει
κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων, για να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων
αυτοκινήτων επί της Επαρχιακής οδού, να κοπούν και να απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς
το δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει κλάδεμα των μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι
πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος στροφές και μάλιστα
επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ.: 102196/6763/30-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000,00€
(με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001). με Υποέργο: «Συντήρηση
πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα
προς Δεσποτικό- Αετόπετρα- Λάβδανη -Στρατίνιστα έτους 2022
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό- Αετόπετρα- Λάβδανη Στρατίνιστα έτους 2022» ΕΡΓΟ: « Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού : 12.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα – Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Δεσποτικό – Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2022 (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία
της Επαρχιακής Οδού Κάτω Λάβδανης-Αγία Μαρίνας-Καστανής και από διασταύρωση Ε.Ο. ΙωαννίνωνΗγ/τσας προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της
ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της ως άνω οδού, με κοπή και απομάκρυνση αρκετών
δέντρων και θάμνων, τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα προς το δρόμο, καθώς επίσης και κλάδεμα των
μεγάλων δέντρων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες
και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος επικίνδυνες στροφές.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1225/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-ΚράψηςΓότιστας-Μπαλντούμας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9979/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1842/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι είναι άμεση και η επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού ΛογγάδωνΔροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας η οποία έχει κλείσει από τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων , για να
έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της Επαρχιακής οδού, να κοπούν και να
απομακρυνθούν αρκετά δένδρα τα οποία έχουν γύρει επικίνδυνα προς το δρόμο. Επίσης πρέπει να γίνει κλάδεμα των
μεγάλων δένδρων ώστε να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι
στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός και γεμάτος στροφές και μάλιστα επικίνδυνες.
2. Την με αριθμ. : 102192/6759/30-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
8.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση ,συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021» της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001). με
Υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας
έτους 2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2019ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης –Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2022» .ΕΡΓΟ: « Συντήρηση ,συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου2019-2021».της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2019ΕΠ53000001), προϋπολογισμού :8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) …».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστας-Μπαλντούμας έτους 2022
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη
λειτουργία της Επαρχιακής Οδού Λογγάδων - Δροσοχωρίου-Κράψης – Γότιστας-Μπαλντούμας να
υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων επί της ως άνω οδού, με
κοπή και απομάκρυνση αρκετών δέντρων και θάμνων, τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα προς το δρόμο,
καθώς επίσης και κλάδεμα των μεγάλων δέντρων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα τα στηθαία
ασφαλείας, οι πληροφοριακές πινακίδες και να ανοίξουν οι στροφές, καθότι ο δρόμος αυτός είναι στενός
και γεμάτος επικίνδυνες στροφές.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1226/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-05-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων,
προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά»,
προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. 4/268/18-02-2022 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. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση
τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2318/17-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 196306/19070/14-02-2022 απόφαση έγκρισης
συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου
με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό - Σιστρούνι έως γέφυρα
Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης - νέες χαράξεις)», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του
έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων
και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 14/935/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
25-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2022 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. 188190 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή
κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς
Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ
030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο «Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό - Σιστρούνι
έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης - νέες χαράξεις)», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με
ποσοστό έκπτωσης 27,38% και συνολικό ποσό προσφοράς € 694.592,93 προ ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9905/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1832/07-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0707-2022 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
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 27,38% και συνολικό ποσό
προσφοράς € 694.592,93 προ ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 07-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-07-2022 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. 188190 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού
πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 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 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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 27,38% και συνολικό ποσό
προσφοράς € 694.592,93 προ ΦΠΑ.
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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. 188190 που διενεργήθηκε στις 07-07-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και
ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00 € με ΦΠΑ,
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 και τίτλο
«Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό - Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης - νέες
χαράξεις)»,
στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό
έκπτωσης 27,38% και συνολικό ποσό προσφοράς € 694.592,93 προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 25-052022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/935/26-05-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 07-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των € 694.592,93 προ ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000005 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.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡ ΑΚ ΤΙ ΚΟ
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», του έργου «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων,
προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά»,
προϋπολογισμού 1.186.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη
τιμή, άρθρου 95 παρ.2.α Ν.4412/2016.
Οι υπογράφοντες:
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως πρόεδρος
2. ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 4/268/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9-Ω74) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, (Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας).
2. Την αριθ. 14/935/26-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΥ67Λ9-ΓΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 25-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, του από 05-052022 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Την από 02/06/2022 10:23:49 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 83488/8151) κοινοποίηση στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικά μέσω
ΕΣΗΔΗΣ) της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης 14/935 της Ο.Ε.Π.Η..
4. Το με Αριθ. Πρωτ.: 96496/9447 21/06/2022 09:33:25 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο κλήθηκε ο
προσωρινός ανάδοχος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» να υποβάλει εντός 10 ημερών τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης (κοινοποιήθηκε σε αυτόν αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
5. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος επικοινωνία
με ημερομηνία 28/06/2022 22:05:02.
6. Την με αρ. πρωτ. 102087/9905/29-06-2022 υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα
Αρχή.
συγκεντρωθήκαμε την 07-07-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 προκειμένου να διενεργήσουμε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ύστερα από τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκε, διαπιστώνει:

• Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
• Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας
διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ».
Ιωάννινα 07 Ιουλίου 2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1227/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-03-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού
σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 190.000,00 με
ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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. 2/134/31-01-2022 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. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ.
1078/27-01-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την
αριθμ. 199110/19311/21-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η
τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 12/767/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από
27-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022 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. 186854 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο
οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 47,14%
και ποσό προσφοράς 80.991,09 € προ Φ.Π.Α.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9132/04-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1803/04-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 0407-2022 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
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 47,14% και ποσό προσφοράς
80.991,09 € προ Φ.Π.Α.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το από 04-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2022 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. 186854 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα
Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
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 «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 47,14% και ποσό
προσφοράς 80.991,09 € προ Φ.Π.Α.
Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος
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−

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186854, που διενεργήθηκε στις 04-03-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με ποσοστό
έκπτωσης 47,14% και ποσό προσφοράς 80.991,09 € προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 27-04-2022
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/767/13-05-2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 04-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

−

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο
ποσό των 80.991,09 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού
σύνδεσης Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας»
προϋπολογισμού 190.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Στα Ιωάννινα, στις 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Δημητρίου

Χριστίνα,

Πολιτικός

Μηχανικός

ΠΕ

Αν.

Προϊσταμένη

Τμ.

Εργαστηρίων/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, πρόεδρος
2. Σιώμος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ του Τ.Δ.Π/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι, τακτικό μέλος
3. Χριστόφορος Μπάγκας , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ του Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.ΕΠ.Ε.Ι, τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας σύμφωνα με την αριθ.
2/134/31-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας
υπόψη:
1.

2.

3.

4.

Την με αριθ. 12/767/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία εγκρίθηκε το από 27-4-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 04-03-2022
ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Την κοινοποίηση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου μέσω του συστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού στις 26-05-2022 στους
συμμετέχοντες.
Το με αριθ. πρωτ. 47188/4494/05-05-2022 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο.
Τα από 14-6-2022 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο

Συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών,
προέβη στον έλεγχο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία,
έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα
συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.
(ε) της παρούσας».
Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:
I.
II.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
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Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του
έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης με
Λαγκάδα Κόνιτσας» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τετραπλούν (4) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως
κατωτέρω.
Ιωάννινα, 04 Ιουλίου 2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η πρόεδρος

Τα μέλη

Δημητρίου Χριστίνα

Σιώμος Γεώργιος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1228/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου»,
προϋπολογισμού 550.000,00 € 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).
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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. 18/1202/01-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής
επιχορήγησης ποσού € 550.000,00 με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού κέντρου», σε βάρος
του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10469/08-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1852/08-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: …..
7. Την αριθ. 206893/30.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΖΨ465ΧΘΞ-Ε9Μ) απόφαση Γ.Γ.Υ-Υπ.Υπ.Μετ-«Έγκριση
δέσμευσης ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ διάθεσης
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου "Άμεση
αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου-Χιονοδρομικού Κέντρου".
8.Την αριθ 18/1202/01-07-2022 θέμα 13ο -αποδοχή επιχορήγησης ποσού 550.000€ με ΦΠΑ, για την
υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανήλιου – Χιονοδρομικού
κέντρου», σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ571 του ΠΔΕ..
9.Την αριθμ. 107125/10380/07-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.
Κατόπιν των παραπάνω
εισηγούμαστε
Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση δαπάνης, για την
κατασκευή του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου-Χιονοδρομικού
Κέντρου», προϋπολογισμού 550.000,00 € με τον Φ.Π.Α., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
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 έργου: «Άμεση
αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου-Χιονοδρομικού Κέντρου», προϋπολογισμού
550.000,00 € με τον Φ.Π.Α., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
1 Κωνσταντίνος Γκεσούλης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
2 Ιωάννης Αρκομάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
3 Κωνσταντίνος Έξαρχος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος
4.
5.
6.

Ιωάννης Κατσάνος
Λάμπρος Κιτσαράς
Αθανάσιος Νάκας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., αναπληρ. μέλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., αναπληρ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας
συνδετήριας οδού Ανηλίου - Χιονοδρομικού Κέντρου», προϋπολογισμού € 550.000,00 με
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 10469/08-07-2022
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ.
107125/10380/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων,
σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του
Π.Δ.Ε., βάσει της αριθμ. πρωτ. 206893/30-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΖΨ465ΧΘΞ-Ε9Μ) απόφασης
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
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. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου Χιονοδρομικού Κέντρου», προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ, αποτελούμενη από
υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα μέλη της
ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

2.

Ιωάννης Αρκομάνης

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Κωνσταντίνος Έξαρχος

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Ιωάννης Κατσάνος

Πολιτικός Μηχανικός

2.

Λάμπρος Κιτσαράς

Πολιτικός Μηχανικός

3.

Αθανάσιος Νάκας

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1229/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από
πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Πλατανούσας – όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων»,
αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2023.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9837/04-07-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ.
1798/04-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής: «…. 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου. 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 65.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 162063/14803/17-12-2018
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. 4. Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου έγινε
με την υπ’ αριθμ. 9/521/06-04-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην
εργοληπτική επιχείρηση Δημήτριος Φάης με προσφορά 24.637,09 € χωρίς το Φ.Π.Α. και έκπτωση 53,00%. 5.
Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 4-5-2020 για ποσό 24.637,09 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών
του έργου λήγει την 30-6-2022. 7. Με την από 28-6-2022 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της
προθεσμίας μέχρι 30-6-2023, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε
ποσοστό 60% . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-6-2023 ...».

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 Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά
φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Φάη
Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος και αντιπροτείνει να χορηγηθεί
παράταση στο εν λόγω έργο μέχρι 30-09-2022.
..……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1230/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη, μέχρι την 31-12-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8762/27-06-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1794/01-07-2023
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της ΣΕΒΑΣΤΗΣ Δ.
ΡΑΠΤΗ Πολιτικού Μηχανικού – Ε.Δ.Ε. υπεγράφη στις 02– 09 – 2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό
34.936,00 € (εκ του οποίου 20.745,69 € για εργασίες, 3.734,22 € για Γενικά έξοδα και Ο.Ε. , 3.671,99 € για
απρόβλεπτες δαπάνες και 6.761,81 € για ΦΠΑ). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τους όρους της Ε.Σ.Υ. η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, δηλαδή έληγε στις 02 – 03 – 2022. Με την αριθμ. 9/551/07-04-2022 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι
την 31 – 12 – 2022.7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών (Α.Π.Ε.).8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Έχει εκτελεστεί το 30%
του έργου. 9. ΕΙΔΙΚΑ Η ανάδοχος στην αίτησή της εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται παράταση γιατί η καθυστέρηση της
προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω βάσιμους λόγους : α) πανδημία covid β) Λόγω
των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις – καταιγίδες –
χαλαζοπτώσεις) κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών.
Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο παραπάνω λόγο και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο ανωτέρω λόγος
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
των εργασιών του έργου μέχρι 31 -12 – 2022 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως ...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων», αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη, μέχρι την 31-12-2022, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1231/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού
Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5.

Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9870/01-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1793/01-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5.Η Σύμβαση του Έργου: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-01-2019 μεταξύ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ για ποσό: 32.559,99
€ (εργασίες: 26.258,06€ και Φ.Π.Α 6.301,93€). 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η συμβατική
προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες και λήγει την 10-06-2020.7.
Με την αριθμ 12/662/13-05-2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2020. 8. Με την αριθμ 26/1756/16-10-2020 απόφαση
οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι
30-07-2021. 9. Με την αριθμ 20/1129/16-07-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2021. 10. Με την αριθμ 31/1793/09-112021 απόφαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης
του έργου μέχρι 30-07-2022 11. Έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες χωματουργικών και απομένουν οι εργασίες
ασφαλτικών που απαιτείται ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 6 μηνών για να ληφθούν οι δευτερογενείς
καθιζήσεις και μετά να ολοκληρωθούν Μετά από τα παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση των ασφαλτικών εργασιών μέχρι 31-12-2022
....».

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 Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας»,
αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις
ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι
γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η
θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η
ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα
έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1232/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και μεταφοράς νερού για
κτηνοτροφική χρήση στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10037/08-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1856/08-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7.Την υπ’ αριθ. 103219/6816 από 01-07-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού– υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και μεταφοράς νερού για
κτηνοτροφική χρήση στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)».
8.Την από 08-07-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αποκατάσταση κτηνοτροφικών
υποδομών για τη συγκέντρωση και διατήρηση του νερού προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα από την
λειψυδρία. Θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υπαρχόντων ομβροδεξαμενών, καθώς επίσης θα βελτιωθούν οι
προσβάσεις προς αυτές αλλά προς τα βοσκοτόπια.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και
μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 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 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών συγκέντρωσης και μεταφοράς νερού για κτηνοτροφική χρήση
στην Αγία Μαρίνα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-07-2022 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 κτηνοτροφικών υποδομών για τη συγκέντρωση και
διατήρηση του νερού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα από την λειψυδρία, ήτοι συντήρηση
και αποκατάσταση υπαρχόντων ομβροδεξαμενών, καθώς επίσης και βελτίωση των προσβάσεων προς
αυτές, αλλά και προς τα βοσκοτόπια.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-93-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1233/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών καθώς και αποκατάσταση περιοχής μετά από
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια – Ζωτικό – Μπεστιά».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10038/08-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1855/08-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 103227/6817 από 01-07-2022 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 την προστασία πρανών καθώς και αποκατάσταση περιοχής μετά
από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια- Ζωτικό – Μπεστιά».
8. Την από 08-07-2022 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 προβλημάτων σε τοίχους αι οδόστρωμα δικτύου από Τύρια έως και Μπεστιά, προκειμένου να
βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην περιοχή αυτή. Θα γίνει στερέωση των πρανών με τοίχους από
συρματιοκιβώτια, θα βελτιωθεί η ροή των υπογείων και επιφανειακών νερών, καθώς και το κατάστρωμα της
οδού
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών καθώς
και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια- Ζωτικό –
Μπεστιά», 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών
καθώς και αποκατάσταση περιοχής μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό δίκτυο Τύρια
– Ζωτικό – Μπεστιά», βάσει της από 08-07-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση προβλημάτων σε τοίχους και στο οδόστρωμα
δικτύου από Τύρια έως και Μπεστιά, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην περιοχή αυτή
και συγκεκριμένα στερέωση των πρανών με τοίχους από συρματοκιβώτια, καθώς επίσης και βελτίωση
της ροής των υπογείων - επιφανειακών νερών και του καταστρώματος της οδού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1234/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια
του Αράχθου», που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουλίου 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 αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης
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.
3795/01-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1790/01-07-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο
«Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου», που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουλίου
2022.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην διοργάνωση, με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνούλας, την Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας και το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, της εκδήλωσης με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου»,
που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουλίου 2022, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
6/20/10-06-2022 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 έτους 2022, για την κάλυψη των δαπανών για
ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3795/01-07-2022 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. 6/20/10-06-2022 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα
στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα
πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής
κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.
Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας, με την Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ιωαννιτών, διοργανώνουν στις 29 και 30 Ιουλίου 2022 για 10η χρονιά την εκδήλωση «Αναζητώντας τα μονοπάτια
του Αράχθου», ενώ παράλληλα για 6η φορά θα διεξαχθούν πανελλήνιοι αγώνες ορεινής τοξοβολίας στο μόνιμο
στίβο αγώνων που έχει δημιουργηθεί με συμμετοχή αθλητών και από άλλες χώρες.
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Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της χαράδρας του Αράχθου και η προβολή των μονοπατιών
Με τη συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου:
•
•
•

Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και
ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
Συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ηπείρου , αφού οι εκδηλώσεις γίνονται κατά τη θερινή περίοδο και
αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.
Αναδεικνύει και προβάλει την ομορφιά του ηπειρωτικού τοπίου καθώς και των παραδοσιακών οικισμών

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ο Φορέας είναι καταχωρημένος στο Περιφερειακό μητρώο πολιτιστικών φορέων που
τηρείται στην Υπηρεσία μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2022...».

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1235/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7192/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1819/06-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….Με την αριθμ. 6/17/18-04-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνεται το πρόγραμμα για
την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές
κατασκηνώσεις, για το έτος 2022 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες
καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
σε αυτή.
Από την ως άνω απόφαση προκύπτει ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων προτίθενται να
συμμετάσχουν 46 τέκνα υπαλλήλων και το μέγιστο κόστος που θα προκληθεί από το σύνολο των εν δυνάμει
τέκνων και του ημερήσιου τροφείου, ανέρχεται ως ο κατωτέρω πίνακας:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ
14

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΤΡΟΦΕΙΟ
30,00€

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΤΕΚΝΟ
420,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

46

19.320,00€

Με την αριθμ. 12/779/13-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκριθεί ποσό 18.600,00€ και
υπολειπόταν το ποσό των 720,00€, ήτοι μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου για την πλήρη κάλυψη των
ως άνω αναγκών.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 720,00€, για το έτος 2022, τα οποία θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ 072 ΚΑΕ 5297 ....».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση συμπληρωματικής δαπάνης συνολικού ποσού 720,00 € και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ 072 ΚΑΕ 5297 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η τροποποίησή του με την
αριθμ. 9/28/27-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για την κάλυψη των δαπανών
συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σε
παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2022 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο
(2) εβδομάδες, σύμφωνα με την αριθμ. 6/17/18-04-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1237/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το
διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4663/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1850/0707-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα
εξής: «….Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη προϋπολογισμού 28.000,00€ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022 και τη διάθεση Πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α.2018ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων
της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022) σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας συνολικά για 40
υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που απασχολούνται για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς,
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών,
καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών
που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και
γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος, αποχιονισμούς λόγω χιονοπτώσεων και
παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας και
Θεσπρωτίας καθώς με όλους τους Δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, αυτοψίες εθνικού και
επαρχιακού δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς και
τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων ανάλογα με τις
ανάγκες των Υπηρεσιών...…».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 28.000,00 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, των συνολικά 40 υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απασχολούνται για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς,
κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις λίθων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθιζήσεις, καθαρισμός τάφρωνχαντακιών, καθαρισμός δρόμων προς αποφυγή πυρκαγιών, αποκατάσταση ζημιών οφειλομένων των
δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρόληψη και αντιμετώπιση
πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων και γενικότερα κάθε ενδεχόμενη αποκατάσταση και καθαρισμό
οδοστρώματος, αποχιονισμούς λόγω χιονοπτώσεων και παγετών σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο), συνεργασία-συντονισμός με τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας καθώς με όλους
τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε θέματα πολιτικής προστασίας, για αυτοψίες εθνικού και επαρχιακού
δικτύου (οριζόντια κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, επίβλεψη αποκατάστασης βατότητας κ.λ.π), καθώς
και για τις μετακινήσεις των οδηγών για την μεταφορά του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ιωαννίνων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1238/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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
Ματαίωση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “ADRION 5
SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses
PLUS”», προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ
3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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. 16/1056/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, των
δράσεων και παρεμβάσεων του έργου «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION
Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
6. Την αριθμ. 16/1057/10-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ (50.806,45 € πλέον ΦΠΑ 12.193,55
€) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES PLUS – Building the ADRION Brand
Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS», στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182
με ΚΑ 2022ΕΠ31820001 και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν
από την αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6004/09-06-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. Η δαπάνη
για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ
3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001 σύμφωνα με την αριθμ. 16/1056/10-06-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη, της προβλεπόμενης
στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7093/08-07-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1860/08-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία
η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο «ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand
Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS » (ΣΑΕΠ 3182, με ΚΑ 2022ΕΠ31820001) που έχει ενταχθεί
και συγχρηματοδοτείται, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 20142020, από την 22/3/2022, που υπογράφηκε το subsidy contract της Περιφέρειας Ηπείρου και της
Διαχειριστικής Αρχής του Interreg ADRION 2014-2020,
Έχοντας υπόψη:
• Το από 23.06.2022 αίτημα του Συντονιστή εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) προς την Κοινή Γραμματεία
του Προγράμματος Interreg ADRION για την παράταση του έργου ADRION 5 SENSES PLUS έως
31Δεκεμβρίου 2022, χρόνου ικανού να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να παραχθούν τα παραδοτέα του
έργου .
• Την από 24.06.2022 επικοινωνία της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg ADRION προς τον
Συντονιστή Εταίρο (Περιφέρεια Ηπείρου), με την οποία ανακοινώνει την παροχή παράτασης της διάρκειας
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του έργου ADRION 5 SENSES PLUS μόνο κατά δύο (2) μήνες, έως 31Αυγούστου 2022, διάστημα που
δεν επιτρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Εισηγούμαστε
Τη ματαίωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση
του Έργου “ADRION 5 SENSES PLUS - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five
Senses PLUS ” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης
63.000,00 €, τον οποίον εισηγήθηκε η υπηρεσία μας και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Ηπείρου (Απόφαση 16/1057/10-06-2022).

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού € 63.000,00 με ΦΠΑ (50.806,45 € πλέον
ΦΠΑ 12.193,55 €) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES PLUS – Building the
ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses PLUS», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της
ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2022ΕΠ31820001,
Επειδή από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg ADRION, δόθηκε παράταση της
διάρκειας του έργου ADRION 5 SENSES PLUS μόνο κατά δύο (2) μήνες, έως 31 Αυγούστου
2022, διάστημα που δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να παραχθούν τα
παραδοτέα του 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1239/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση του από 02-06-2022 Πρακτικού και του από 28-06-2022 Παραρτήματος αυτού,
της Επιτροπής Διαγωνισμού της 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.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
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 αριθμ. 10/663/18-04-2022 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. 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 επισυνάφθηκαν στην 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. Επίσης
εγκρίθηκε η 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 και
Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1159/04-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1802/04-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 02-06-2022 Πρακτικό και το από 28-06-2022 παράρτημα αυτού της
Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 02-06-2022 για την κατασκευή του
έργου του θέματος.
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 02-06-2022 Πρακτικό και το από 28-06-2022 παράρτημα αυτού, της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 02-06-2022 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. 188209 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού
1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9762.01.045.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», η
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35,00 %) στις τιμές του
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.012,78 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση
και ΦΠΑ, 36.693,54 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 45.499,99 € με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς
του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)».
Στην Άρτα σήμερα την 02.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 10/663/18.4.2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 188209 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
31.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών η 02.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ.
1. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω
συμμετέχοντες:
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Χρόνος υποβολής προσφοράς
1
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
30/05/2022 08:59:46
2
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
30/05/2022 12:25:36
3
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
30/05/2022 15:09:43
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
4
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/05/2022 15:29:44
5
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
31/05/2022 09:20:53
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των
προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον ηλεκτρονικό
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού
ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες
οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον
παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:
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Α/Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3
4

254152
254086
253661
254154

Επωνυμία προσφέροντα

Ποσοστό

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
31.012,78 €
31.967,03 €
34.361,99 €

ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35,00 %
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
33,00 %
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
27,98 %
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
17,00 %
39.600,94 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
5
254005
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
7,25 %
44.255,20 €
4. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από
1.129,03 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
5. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών
βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την
εμπρόθεσμη υποβολή τους.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά
σειρά μειοδοσίας:
Προσφερόμενο
Α/Α
ποσό
Α/Α
Επωνυμία προσφέροντα
Ποσοστό
καταθ.
(χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1
254152
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35,00 %
31.012,78 €
2
254086
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
33,00 %
31.967,03 €
3
253661
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
27,98 %
34.361,99 €
4
254154
Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ
17,00 %
39.600,94 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
5
254005
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
7,25 %
44.255,20 €
Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζει απόκλιση
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (24,05%) σύμφωνα με το άρθρο
4.1 η) της διακήρυξης.
Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
αιτιολόγησης από τους οικονομικούς φορείς της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους ώστε να
προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

Άρτα, 02.06.2022
Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Αλεξάνδρα Βέλιου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ) (παράρτημα)

Στην Άρτα σήμερα την 28.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε, σε συνεδρίαση
στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1
(τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)», αποτελούμενη από τους:
1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,
προκειμένου να
Δημοπρασίας.

προχωρήσει

στην

ολοκλήρωση

του από

02.06.2022

Πρακτικού

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο της σχετικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με Αρ. Πρωτ. οικ. 1083/10.06.2022 έγγραφό
της, την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος
που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.
Η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» υπέβαλε τις από 22.06.2022 και
27.06.2022 απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών αποδέχεται τις εξηγήσεις
του οικονομικού φορέα.
Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται
η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν
πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση
της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση
τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και
προσφερόμενο ποσό 31.012,78 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 36.693,54
€ χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 28.06.2022
Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Μαρία Βασιλειάδη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1240/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
Έγκριση του από 16-06-2022 Πρακτικού και του από 05-07-2022 Παραρτήματος αυτού
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016,
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», 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).
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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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1161 και αρ. πρωτ. 1128/15-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού
€ 200.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ
071.9781.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους
2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022 η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 1146 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 12/808/13-05-2022 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. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού
πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, με
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 810/04-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 731/04-05-2022 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Άρτας.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας
οικ. έτους 2022, βάσει της με α/α 1161 και αρ. πρωτ. 1128/15-04-2022 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1146 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και
Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος,
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν
τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1261/05-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1815/05-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει
προς έγκριση, το από 16-06-2022 Πρακτικό και το από 05-07-2022 παράρτημα αυτού της
Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 16-06-2022 για την κατασκευή του
έργου του θέματος.
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9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 16-06-2022 Πρακτικό και το από 05-07-2022 παράρτημα αυτού, της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 16-06-2022 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. 188242 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00, σε
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.019.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2022, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία,
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ο
οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα και σαράντα πέντε εκατοστά επί τοις
εκατό (31,45 %) στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 93.925,76 € χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 110.564,18 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 137.099,58
€ με ΦΠΑ.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)
που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/2016 και το σύστημα
προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν 4412/2016 για την κατασκευή του έργου
«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022».
Στην Άρτα σήμερα της 16.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021, η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθ. 12/808/13.05.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου
να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που έλαβε τον υπ’αριθ. 188242 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
14η.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 16η.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ.
Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν σφραγισμένες προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Επωνυμία προσφέροντα
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Χρόνος υποβολής
προσφοράς
09/06/2022 12:19:52
13/06/2022 21:17:59
13/06/2022 21:53:11
13/06/2022 23:48:52
14/06/2022 09:11:57
14/06/2022 09:53:57

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των
προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον ηλεκτρονικό
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο
σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές
προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά
σειρά μειοδοσίας:
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Α/Α
Α/Α
καταθ.
1
2
3
4
5

255348
255674
255683
255661
255666

6

255043

Επωνυμία προσφέροντα
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

31,45
30,39
23,00
12,24

Προσφερόμενο
ποσό €
(χωρίς ΦΠΑ)
110.564,18
112.269,92
124.193,53
141.555,28

12,24

141.555,28

5,00

153.225,80

Ποσοστό
(%)

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα:
α)

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και,

β)

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 3.225,81 €,

ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει
του άρθρου 72, παρ.13 του Ν 4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη
υποβολή τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά
μειοδοσίας:
Α/Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3
4
5

255348
255674
255683
255661
255666

6

255043

Επωνυμία προσφέροντα
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

31,45
30,39
23,00
12,24

Προσφερόμενο
ποσό €
(χωρίς ΦΠΑ)
110.564,18
112.269,92
124.193,53
141.555,28

12,24

141.555,28

5,00

153.225,80

Ποσοστό
(%)

Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά των οικονομικών φορέων «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζουν
απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (19,05 %) σύμφωνα με το άρθρο 4.1
η) της διακήρυξης.
Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
αιτιολόγησης από τους οικονομικούς φορείς της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους ώστε να
προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.
Άρτα, 16.06.2022
Η Επιτροπή
1. Ιωάννα Ζαρκάδα

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη

3. Αλεξάνδρα Βέλιου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ) (παράρτημα)

Στην Άρτα σήμερα την 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε, εκ νέου, σε
συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση - συντήρηση
επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», με την ίδια σύνθεση, δηλαδή
αποτελούμενη από τους:
1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο
της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με Αρ. Πρωτ. 1090/17.06.2022
έγγραφό της, τους οικονομικούς φορείς «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.»
να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 20 ημερών.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» και «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» υπέβαλαν την 04.07.2022 και 01.07.2022 αντίστοιχα τις
απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος
του ΕΣΗΔΗΣ.
Συνεπώς, οι απαιτούμενες εξηγήσεις των οικονομικών φορέων υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και
νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.1
η) της διακήρυξης, αποδέχεται τις εξηγήσεις των οικονομικών φορέων και συνέταξε τον παρακάτω
πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:
Α/Α

Α/Α
καταθ.

1
2
3
4
5

255348
255674
255683
255661
255666

6

255043

Επωνυμία προσφέροντα
Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ.
Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

31,45
30,39
23,00
12,24

Προσφερόμενο
ποσό
(χωρίς ΦΠΑ)
110.564,18 €
112.269,92 €
124.193,53 €
141.555,28 €

12,24

141.555,28 €

5,00

153.225,80 €

Ποσοστό
(%)

Μειοδότης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «Κ.
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
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Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή
έκπτωση τριάντα ένα και σαράντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (31,45 %) στις τιμές του
Τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 93.925,76 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ, 110.564,18 € χωρίς ΦΠΑ και 137.099,58 € με ΦΠΑ.

Άρτα, 05.07.2022
Η Επιτροπή

1. Ιωάννα Ζαρκάδα

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1241/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 πολυετούς υποχρέωσης για την περιοδική
καταβολή ποσού (εδαφονόμιο) για την σύσταση δικαιώματος επιφανείας, υπέρ της
Περιφέρειας Ηπείρου, σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2234/05-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1810/05-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει
και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη: …
13. Την υπ’ αριθ. 12/14-09-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΙΘΟΡΛΦ-ΔΩ7) απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας, με την οποία ενέκρινε και αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας τμήματος
12.319,66 τ.μ. εκ του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ανέγερση κτηρίου
Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και άλλων συναφών με το επιτελούμενο έργο των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ετών
14. Την υπ’ αριθ. 3/9/4-3-2020 (ΑΔΑ: 69ΠΥ7Λ9-Β0Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Περί
μίσθωσης τμήματος του στρατοπέδου «Παπακώστα», επί της Ε.Ο. Άρτας- Αγρινίου, για την ανέγερση
κτηρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας»
15. Το υπ’ αριθ. 40.360/26-8-2021 συμβόλαιο σύστασης δικαιώματος επιφάνειας επι του πρώην Στρατοπέδου
Παπακώστα, μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο ως
αντάλλαγμα για τη σύσταση του δικαιώματος επιφανείας υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου σε τμήμα και των
επ’ αυτού κτισμάτων του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, ορίζεται η περιοδική καταβολή ποσού
(εδαφονόμιο) πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €) ανα έτος, ήτοι συνολικά για όλη τη διάρκεια του
δικαιώματος επιφανείας θα καταβληθεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ
(1.711.000,00 €), η δε καταβολή του ξεκινά μετά από περίοδο χάριτος 7 ετών ήτοι από τις 14 Σεπτεμβρίου
2027 και η ολοσχερής εξόφλησή του λαμβάνει χώρα εντός 29 ετών από την αναφερθείσα ημερομηνία.
Εισηγούμαστε
την έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0819.01 του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. ετών 2027 έως και 2055, για την περιοδική
καταβολή ποσού (εδαφονόμιο) πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €) ανα έτος από τις 14 Σεπτεμβρίου
2027 έως 26 Αυγούστου 2056, για τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου σε
τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, ως εξής: …. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη πολυετούς υποχρέωσης, σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε.
0819.01 του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. ετών 2027 έως
και 2055, για την περιοδική καταβολή ποσού (εδαφονόμιο) πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(59.000,00 €) ανά έτος από τις 14 Σεπτεμβρίου 2027 έως 26 Αυγούστου 2056, για τη σύσταση
δικαιώματος επιφανείας υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα
στην Άρτα, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
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ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2022

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2025

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2026

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2027

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2028

Λοιπές Μισθώσεις

072.
0819.01

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ
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0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2029
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2036
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2043
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2050
59.000,00 €

0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2030
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2037
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2044
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2051
59.000,00 €

0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2031
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2038
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2045
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2052
59.000,00 €

0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2032
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2039
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2046
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2053
59.000,00 €

0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2033
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2040
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2047
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2054
59.000,00 €

59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2034
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2041
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2048
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2055
59.000,00 €

59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2035
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2042
59.000,00 €
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ 2049
59.000,00 €

Σύνολο:

1.711.000,00 €

.……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1242/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κλειδίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
-122-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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. 9136/17-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1816/05-07-2022
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 περιοχής Κλειδίου Άρτας, όπου μετά τις έντονες
βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή προκλήθηκαν καθιζήσεις, αποκόλληση των πρανών
κατάντη με ολίσθηση τμήματος της οδού, ρηγματώσεις κ.α που χρήζουν άμεσης επέμβασης, ώστε η οδός να
κυκλοφορείται με ασφάλεια.
2.Την με αριθμ. : 93220/6184/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 με υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κλειδίου Άρτας (παροχή
υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κλειδίου
Άρτας (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 περιοχής
Κλειδίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της
βατότητας περιοχής Κλειδίου Άρτας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις
που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή προκλήθηκαν καθιζήσεις, αποκόλληση των πρανών κατάντη,
με ολίσθηση τμήματος της οδού, ρηγματώσεις κ.α, και ως εκ τούτου να χρήζει άμεσης επέμβασης για την
ασφαλή κυκλοφορία της οδού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1243/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10268/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1821/06-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…
1. Ότι στο ρέμα Μπούση απαιτείται άμεσα καθαρισμός από φερτά υλικά ( πέτρες, κλαδιά, κορμοί δέντρων)
που συσσωρεύτηκαν στην κοίτη του καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
έπληξαν την περιοχή και που την έθεσαν σε Έκτακτη Κατάσταση Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ώστε να
αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα με πρόκληση ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες (οικίες, επιχειρήσεις,
κτήματα) και όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμη είναι σχετικά ευνοϊκές και η στάθμη του χειμάρρου χαμηλή.
2. Την με αριθμ. : 105908/6971/06-07-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση
(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 €
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή
υπηρεσιών)» του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20202022» 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος Μπούση (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα καθαρισμός του ρέματος Μπούση από φερτά υλικά
(πέτρες, κλαδιά, κορμοί δέντρων) που συσσωρεύτηκαν στην κοίτη του καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα,
με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή και την έθεσαν σε Έκτακτη Κατάσταση Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα με πρόκληση ζημιών στις όμορες
ιδιοκτησίες (οικίες, επιχειρήσεις, κτήματα) και όσο οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμη σχετικά ευνοϊκές και
η στάθμη του χειμάρρου χαμηλή.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1244/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός χειμάρρου περιοχής Παλαιοκάτουνου
Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9492/24-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1834/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα αλλά και στη διάρκεια των εαρινών μηνών, χείμαρρος στην περιοχή
του Παλαιοκάτουνου Άρτας υπερχείλισε και λόγω της ορμής και της δυναμικής του νερού παρέσυρε τα πρανή, πάνω στα
οποία εδράζεται οδός της περιοχής. Κατάντη δε παρέσυρε τοιχίο αντιστήριξης σε ιδιοκτησία, που κινδυνεύει με
κατάρρευση. Απαιτείται άμεσα η αντιστήριξη των παραπάνω και ο καθαρισμός του χειμάρρου από φερτά υλικά που
συσσωρεύτηκαν και εμποδίζουν την γρήγορη απορροή των όμβριων, σε περίπτωση βροχόπτωσης και επιδεινώνουν το
πρόβλημα, τώρα που τα νερά στο χείμαρρο είναι λιγοστά και επιτρέπουν την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
2. Την με αριθμ. : 96743/6400/21-06-2022 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 αντιστήριξη
πρανών και καθαρισμός χειμάρρου περιοχής Παλαιοκάτουνου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός χειμάρρου περιοχής
Παλαιοκάτουνου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με
Φ.Π.Α.) …».

6. 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 «Άμεση αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός
χειμάρρου περιοχής Παλαιοκάτουνου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι οι
έντονες βροχοπτώσεις τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και των εαρινών μηνών, οδήγησαν στην
υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Παλαιοκάτουνου Άρτας, ο οποίος λόγω της ορμής και της
δυναμικής του νερού παρέσυρε τα πρανή, πάνω στα οποία εδράζεται οδός της περιοχής, παρασύροντας
επίσης, κατάντη, τοιχίο αντιστήριξης σε ιδιοκτησία που κινδυνεύει με κατάρρευση και ως εκ τούτου
απαιτείται άμεσα, την τρέχουσα περίοδο που τα νερά είναι λιγοστά, η αντιστήριξη των παραπάνω και ο
καθαρισμός του χειμάρρου από φερτά υλικά, που συσσωρεύτηκαν και εμποδίζουν την γρήγορη απορροή
των όμβριων σε περίπτωση βροχόπτωσης, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1245/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 43ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9977/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1840/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 . Τα προβλήματα ορατότητας στο Επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Άρτας λόγω της πυκνής βλάστησης η
οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία
το κλάδεμα των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων, των Επαρχιακών Οδών του νομού Άρτας ώστε να
έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τόσο
στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και
αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την
προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 102193/6760/30-6-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021»,
της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 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. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη κλαδέματος των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων
στο ως άνω επαρχιακό δίκτυο, για την πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των κινούμενων
αυτοκινήτων σε αυτό και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις ευθυγραμμίες, όσο περισσότερο
στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά την
περίοδο με αυξημένη κίνηση, λόγω τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1246/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 44ο
Έγκριση του από 11-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας
Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 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), 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 1039 και αρ. πρωτ. 47294/5300/29-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ποσού 1.080.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.015.01
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το
έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας», η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1049 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Την αριθμ. 9/580/07-04-2022 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. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου
Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ, με τους
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5497/01-04-2022 εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ.
48896/5496/01-04-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.015.01 του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 βάσει της με α/α 1039 και αρ. πρωτ.
47294/5300/29-03-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
1049 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης,
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του
έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12585/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1866/11-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία
υποβάλλει προς έγκριση, το από 17-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 17-05-2022 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με προσφορά 768.096,35 € (με
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,11 %.
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10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 11-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2022
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. 188368 για την
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο.
Νεράιδας Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Θεσπρωτίας 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 εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με
προσφορά 768.096,35 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,11 %.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας
Διεύθυνση Τεχνικών έργων
Επιτροπή Διαγωνισμού

Ηγουμενίτσα: 11-07-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Σ 188368)

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε. Ο. Νεράιδας Σαγιάδας»
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 870.967,74Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
Οι όροι της αριθμ. πρωτ.. : 56288/6330/13-4- 2022 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: «22PROC010385393»
εγκρίθηκαν με την αριθ. 9/580/7-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΝ87Λ9-ΩΘΖ)

Στην Ηγουμενίτσα, την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1 του
Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 9/580/7-4-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΝ87Λ9-ΩΘΖ), προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (στο εξής
Σύστημα) στον με Αριθμό Συστήματος: Α/Σ 188368 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε. Ο. Νεράιδας Σαγιάδας»
προϋπολογισμού 870.967,74Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που δημοσιεύτηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010385393στην με αριθμ.
πρωτ. 56288/6330/13-4- 2022 Διακήρυξη.
Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση
του ως άνω τεχνικού έργου. Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι
κάτωθι:
1. Άννα Δήμα, ΠΕ Πολ. Μηχ., Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως
Πρόεδρος
2. Ντάρα Μαρία, ΠΕ Πολ. Μηχ. ΠΕ Θεσπρωτίας, ως μέλος
3. Χριστίνα Κολιούση ΤΕ Πολ., Μηχ. ΠΕ Θεσπρωτίας, ως μέλος
Η επιτροπή αφού έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι
έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό οι εξής οικονομικές προσφορές:
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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).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
✓
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη
σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(στο εξής ΕΕΕΣ) και
την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών
περατώθηκε την ίδια ημέρα.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε
πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Η
Επιτροπή επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές
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επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, οπότε και στην κατοχή της
Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις εγκυρότητάς τους, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση και διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως
προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις είναι έγκυρες.
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού διενήργησε την προβλεπόμενη από την διακήρυξη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 4 της με αριθμ. 22PROC010385393 Διακήρυξης και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
( άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016), παρατήρησε τα εξής :
Στις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν παρατηρήθηκε ότι υπάρχει προσφορά η οποία
εμφανίζει σημαντική απόκλιση από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
προσφορών που υποβλήθηκαν. Η απόκλιση αυτή είναι στο 7,8% για την συνολική προσφορά
αλλά υπερβαίνει το 10% στην επιμέρους έκπτωση που αφορά τα Τεχνικά έργα.
Κατόπιν αυτών και επειδή το συγκεκριμένο έργο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την
κατασκευή των τεχνικών έργων η επιτροπή εισηγήθηκε ότι ο οικονομικός φορέας Αναγνώστου
Ιωάννης θα έπρεπε να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της
αναθέτουσας
αρχής.
Οι παρεχόμενες διευκρινήσεις κατατέθηκαν από τον ανάδοχο την 4/6/2022, μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία». Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.100449/11606/27-6-2022 έγγραφο η
επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα την 6/7/2022.
Μετά και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και τον έλεγχο των διευκρινιστικών
στοιχείων, προέκυψε ότι γίνονται όλοι δεκτοί και η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των
διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε. Ο. Νεράιδας
Σαγιάδας»
Προϋπολογισμού 870.967,74Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική
επιχείρηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία είναι προσωρινός
μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 768.096,35€ (με αναθεώρηση προ
Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ τοις εκατό (19,11
%).
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Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή
ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμα Άννα

Ντάρα Μαρία

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1247/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUS FILM OFFICE στην Αθήνα, στις 13 και
14 Ιουλίου 2022, για τη συμμετοχή της σε διήμερη συνάντηση εργασίας με θέμα
«Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές Παραγωγές στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του
έργου “THEMATIC – THEMatic Tourism founded Innovation Capacities” του
Προγράμματος Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020, που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας
και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12458/08-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1854/08-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Η κ. Ρογκότη Δήμητρα, ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, είναι Υπάλληλος του Τμήματος
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων και μέλος της Ομάδας Έργου στο Έργο THEMATIC – THEmatic Tourism founded
INNOVATION Capacities που υλοποιει η Π.Ε Θεσπρωτιας στο Πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VB ADRION 2014-2020 . Η Π.Ε Ιωάννινων υλοποιεί το έργο CIAK [«Common Initiatives to AcKnowledge
and valorize tourism potential of the programme area through Cinema» -Πρόγραμμα Interreg V-A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020] και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών στην
Ήπειρο μέσω του EPIRUS FILM Office που δημιουργήθηκε στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, για την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας μέσω της κινηματογραφικής
βιομηχανίας (film industry), στο πλαίσιο του ως άνω Έργου και Υπεύθυνη είναι η κα Δήμητρα Ρογκότη.
Στο πλαίσιο του Έργου THEMATIC είναι προγραμματισμένη διήμερη Συνάντηση Εργασίας στην Αθήνα στις
13 και 14 Ιουλίου 2022 με θέμα : ΄΄ Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές Παράγωγες στην Ελλάδα ΄΄ στη
οποία θα συμμετέχουν Εταίροι του έργου και άλλοι αρμόδιοι φορείς.
Παρακαλούμε για την έγκριση Δαπάνης και τη διάθεση σχετικής Πίστωσης ανά ΚΑΕ σε βάρος των Πιστώσεων
των αντιστοίχων φορέων και ΚΑΕ του Προϋπολογισμού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2022 συνολικού ποσού 600 ΕΥΡΩ ( ΕΞΑΚΟΣΙΑ) για έξοδα μετάβασης, διαμονή κ.λπ., για τη
συμμετοχή στη διήμερη συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του έργου THEMATIC (Πρόγραμμα INTERREG
V-B ADRION 2014-2020) με θέμα : ΄΄ Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές Παράγωγες στην Ελλάδα ΄΄
όπου πέραν των Εταίρων του Έργου θα συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Ελληνικών Περιφερειακών FILM
OFFICES, που θα γίνει στην Αθήνα στις 13 και 14 Ιουλίου 2022 (αναχώρηση 12 Ιουλίου επιστροφή 14
Ιουλίου) της Ρογκότη Δήμητρας, ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5399 .01 της Π.Ε Θεσπρωτίας ….».

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

− Εγκρίνει την μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Ρογκότη, υπεύθυνης για το Epirus Film Office του έργου
«THEMATIC – THEmatic Tourism founded INNOVATION Capacities», του Προγράμματος
Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020, που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 12
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έως και 14/07/2022, για την συμμετοχή της σε διήμερη συνάντηση εργασίας, που θα
πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουλίου 2022 με θέμα: «Υποστηρίζοντας τις Οπτικοακουστικές
Παράγωγες στην Ελλάδα», στην οποία θα συμμετάσχουν Εταίροι του έργου και εκπρόσωποι
Ελληνικών Περιφερειακών FILM OFFICES.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 600,00 για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης,
διαμονής κ.λπ., της ανωτέρω υπαλλήλου, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους
2022 (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 5399.01).
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1248/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε.
Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις 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
-142-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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 τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12429/11-07-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1864/11-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ.
και Κ.Α.Ε., σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022, όπως
εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων
εγκεκριμένων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας, έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
α/
α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προμήθεια
αναλώσιμων υλικών
/γραφική ύλη

2

Προμήθεια
αναλώσιμων υλικών

3

Προμήθεια
συσκευών GPS

4

Προμήθεια
συσκευής ηχομέτρου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια ενός (1) βιβλίου πρωτοκόλλου για τις
ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΘ
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μπογιές βαψίματος
,νάιλον, λάστιχο ποτίσματος ,εργαλεία κλπ) για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΘ
Προμήθεια δύο (2) συσκευών GPS για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
ΠΕΘ
Προμήθεια μίας (1) συσκευής ηχομέτρου για τις
ανάγκες
του
Τμήματος
Περιβάλλοντος
και
Υδροοικονομίας της ΠΕΘ

ΔΑΠΑΝΗ
(ποσό με
ΦΠΑ)

ΕΦ 072 /
ΚΑΕ

50,00 €

0843.01

800,00 €

1699.01

650,00 €

1699.01

100,00 €

1699.01

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1249/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 47ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Φροσύνης Σουλίου (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9139/17-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1817/05-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, απαιτείται άμεσα η μετατόπιση – αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης εντός της επαρχιακής οδού
προς Φροσύνη Σουλίου, όπου εκτελείται έργο με τίτλο : « Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου » από
την Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου μετά τις εργασίες διαπλάτυνσης της εν λόγω οδού το δίκτυο
ύδρευσης χωροθετείται στη μέση σχεδόν του καταστρώματος της νέας χάραξης. Απαιτείται άμεσα η
μετατόπισή του στο έρεισμα της οδού.
2. Την με αριθμ. : 93261/6191/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση
αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 20192021» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 με υποέργο : « Άμεση αποκατάσταση δικτύου
ύδρευσης περιοχής Φροσύνης Σουλίου (παροχή υπηρεσιών) »
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής
Φροσύνης Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών
αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Άμεση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Φροσύνης Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή απαιτείται η μετατόπιση – αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης εντός της επαρχιακής
οδού προς Φροσύνη Σουλίου, όπου εκτελείται το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη
Σουλίου», αφού μετά τις εργασίες διαπλάτυνσης της εν λόγω οδού το δίκτυο ύδρευσης χωροθετείται στη
μέση σχεδόν του καταστρώματος της νέας χάραξης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1250/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 48ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καραβοστασίου
Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7211/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1828/07-07-2022
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 προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καραβοστασίου
Θεσπρωτίας, όπου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, εκδηλώθηκαν φθορές
( καθιζήσεις, ρηγματώσεις) που καθιστούν τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα.
2. Την με αριθμ. : 4501/5021/17-05-2022 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 προς παραγωγική μονάδα περιοχής
Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική
μονάδα περιοχής Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (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 προς
παραγωγική μονάδα περιοχής Καραβοστασίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής
μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή
απαιτείται άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Καραβοστασίου
Θεσπρωτίας αφού, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, προκλήθηκαν
φθορές (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) καθιστώντας τη διέλευση δυσχερή και επικίνδυνη ταυτόχρονα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1251/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 49ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική μονάδα περιοχής Πέρδικας (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-148-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

4. Τις διατάξεις 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. 10277/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1829/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και στην περιοχή της Πέρδικας
Θεσπρωτίας με τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις ήταν να σημειωθούν φθορές ( καθιζήσεις,
ρηγματώσεις) που καθιστούν δύσκολη αλλά και επικίνδυνη τη διέλευση προς παραγωγική μονάδα της
περιοχής. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση στη βατότητα, ώστε η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια.
2. Την με αριθμ. : 106295/10277/06-07-2022 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 : «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική μονάδα περιοχής Πέρδικας
(παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική μονάδα
περιοχής Πέρδικας (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 «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγική
μονάδα περιοχής Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα η
αποκατάσταση βατότητας της οδού ώστε να κυκλοφορείται με ασφάλεια, αφού οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή της Πέρδικας Θεσπρωτίας - έντονες και σε μεγάλη διάρκεια
βροχοπτώσεις - είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) καθιστώντας
δύσκολη και επικίνδυνη τη διέλευση προς παραγωγική μονάδα της ως άνω 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1252/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 Περιφέρειας
Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας
– Αγιά –Σύβοτα έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9975/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1838/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Το με αριθ. πρωτ 113/29-06-2022 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Πέρδικας για τα προβλήματα ορατότητας επί
του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρτέρι-Πέρδικα-Σύβοτα, Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα του Νομού Θεσπρωτίας λόγω
της πυκνής βλάστησης η οποία αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη
λειτουργία της Επαρχιακής Οδού του νομού Θεσπρωτίας να έχουμε πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των
κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές και στις
διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η
κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2.Την με αριθμ.: 102195/6762/30-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
18.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου
στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα έτους
2022.(παροχή υπηρεσιών).ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001.προϋπολογισμού:
18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό δίκτυο
α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας Αγιά -Σύβοτα έτους 2022.(παροχή υπηρεσιών) έργου : «Συντήρηση,
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου
με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.).…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
στο επαρχιακό δίκτυο α) Καρτέρι-Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας – Αγιά –Σύβοτα έτους 2022 (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη, για την εύρυθμη λειτουργία
του ως άνω επαρχιακού δικτύου του Νομού Θεσπρωτίας, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της
ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων σε αυτό, τόσο στις ευθυγραμμίες όσο περισσότερο στις στροφές
και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά τους τρέχοντες
μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1253/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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 Β’ στην
Αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού € 26.091,39 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3210/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1822/06-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Με την με αριθ. 15755/617/03-02-22 (ΑΔΑ: Ψ19Θ7Λ9-4ΗΠ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με αριθμό
καταχώρησής της στο Μητρώο Δεσμεύσεων 559 της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας. Αποφασίστηκε
δέσμευση πίστωσης (26.091,39 €) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ
9459.04.016.01 του οικονομικού έτους 2022 στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από
τη ΣΑΕΠ 030, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Β 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 Αλκίσωνος (Βασιλική Β΄) 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 Β ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΝΙΚΟΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 26.091,39 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 την 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 Β’ στην αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού € 26.091,39 με ΦΠΑ και των όρων
αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 3210/0607-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 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
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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 02.04.071.9459.04.016.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε.
Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 565 και αρ. πρωτ. 15755/617/03-02-2022
(ΑΔΑ: Ψ19Θ7Λ9-4ΗΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 559
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1254/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 του Πρακτικού III/06-07-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 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. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, αριθμ. 5/12/1103-2022, απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.

6. Την αριθμ. 10/678/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:
Α. Εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκε η 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. με τους όρους και τα
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
– Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1881/07-04-2022 εισήγηση
της Υπηρεσίας,
βάσει και 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 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 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 Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
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 του διαγωνισμού,
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας, και ορίσθηκαν τα μέλη
αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας.

7. Την αριθμ. 17/1104/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
Πρακτικά I/06-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών) και II/14-06-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της
Επιτροπής Διενέργειας του 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. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ
072.1731.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. πρωτ.
40466/1438/05-05-2022 και με Α/Α Συστήματος: 151361 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα
με τα οποία:
Α. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων για το Τμήμα 2 της διακήρυξης: «URBAN
INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΛΙΜΕΡΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», λόγω μη
συμμόρφωσής τους με τους όρους της Διακήρυξης, κατά το στάδιο ελέγχου των Τεχνικών
Προσφορών.
Β. Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά Τμήμα της αρ. πρωτ. 40466/1438/0505-2022 και με Α/Α Συστήματος: 151361 Διακήρυξης, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι πληρούν
τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές, ως
εξής:
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1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», για το Τμήμα 1 της διακήρυξης, για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς εντός της εκτιμώμενης αξίας της Διακήρυξης, ήτοι 32.200,00
€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε τεμάχιο (64.400,00 € πλέον 15.456,00 € Φ.Π.Α.) και συνολικό τίμημα
79.856,00 με Φ.Π.Α.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το Τμήμα 2 της διακήρυξης, για την προμήθεια του σταθμού φόρτισης
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι
ποσό 3.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικό τίμημα 4.278,00 με Φ.Π.Α.

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4007/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο
με αρ. πρωτ. 1825/07-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία
διαβιβάζει προς έγκριση το Πρακτικό ΙΙΙ/06-07-2022 της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής, του εν
θέματι διαγωνισμού, με το οποίο προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
των προσωρινών αναδόχων, την ανάδειξη των οριστικών μειοδοτών και την σύναψη συμβάσεων.

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Έγκριση του Πρακτικού
Εγκρίνει το Πρακτικό III/06-07-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του 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. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 072.1731.01, του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. πρωτ. 40466/1438/05-05-2022 και
με Α/Α Συστήματος: 151361 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,
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, έλεγχο και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισαν οι προσωρινοί μειοδότες του
διαγωνισμού, οικονομικοί φορείς «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» για το Τμήμα 1 της διακήρυξης, και «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το Τμήμα 2 της διακήρυξης, που αναδείχθηκαν βάσει των
Πρακτικών I/06-06-2022 και II/14-06-2022 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ.
17/1104/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ομόφωνα εισηγείται:
Ι) Την ανάδειξη ως οριστικών μειοδοτών: 1)
Για το Τμήμα 1 του Ο.Φ. «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς
2 Χ 32.200,00 = 64.400,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και 2) Για το Τμήμα 2 του Ο.Φ. «ΝRG SUPPLY AND TRADING
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για την προμήθεια ενός (1) σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς 3.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ) Την έγκριση συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες του διενεργηθέντος διαγωνισμού, με τίτλο
«Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών», με συμβατικά
ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους.
Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων
−

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του 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. σε βάρος των πιστώσεων του
ΕΦ/ΚΑΕ 072.1731.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022, βάσει της αρ. πρωτ.
40466/1438/05-05-2022 και με Α/Α Συστήματος: 151361 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας,
στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, ανά Τμήμα της αρ. πρωτ. 40466/1438/05-05-2022 και με Α/Α
Συστήματος: 151361 Διακήρυξης, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής
στον διαγωνισμό, οι τεχνικές τους προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και οι
οικονομικές τους προσφορές έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα Πρακτικά I/06-06-2022 (αποσφράγιση
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και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και II/14-06-2022 (αποσφράγιση και
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ.
17/1104/20-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που
προσκόμισαν, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό III/06-07-2022 της Επιτροπής Διενέργειας
του διαγωνισμού, ως εξής:
1.

Στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», για το Τμήμα 1 της διακήρυξης, για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων,
με ποσό προσφοράς 32.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε τεμάχιο (64.400,00 € πλέον 15.456,00 €
Φ.Π.Α.) και συνολικό τίμημα 79.856,00 με Φ.Π.Α.

2.

Στην εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το Τμήμα 2 της διακήρυξης, για την προμήθεια του σταθμού φόρτισης
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς 3.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικό τίμημα
4.278,00 με Φ.Π.Α.

−

Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες οικονομικούς φορείς, «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το Τμήμα 1 της διακήρυξης, και «NRG
SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το Τμήμα 2 της
διακήρυξης, με ποσά, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, ως ανωτέρω και με δαπάνη η οποία
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. 41610/1503/18-032022 (ΑΔΑ: Ψ4Δ17Λ9-ΨΤΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καταχωρημένη με α/α 855 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

•

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙΙΙ
Της Επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων
αυτοκινήτων και ενός (1) σταθμού φόρτισης αυτών», σύμφωνα με την
αρ.πρωτ.:40466/1438/05.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010494059) και με Α/Α
Συστήματος: 151361 Διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
Στην Πρέβεζα, την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ., και την 6η του Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
συνήλθε σε διαδοχικές συνεδριάσεις, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου
αυτής, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, η Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης των προσφορών και
εισήγησης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την
αρίθμ. 10/678/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ7Λ9-ΣΝ6) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Σκοπός των συνεδριάσεων ήταν η εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
των δύο (2) Οικονομικών Φορέων (Ο.Φ.) που αναδείχθηκαν σε προσωρινοί μειοδότες
με την υπ. αρίθμ. 17/1104/20-06-2022 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ε. Ηπείρου (ΑΔΑ:
Ψ9ΠΥ7Λ9-Α3Σ) και οι οποίοι είχαν κληθεί με το υπ' αρίθμ. 98853/3643/23/06/2022
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών στις 23/06/2022 13:27:43 μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ να προβούν στην υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Κατά τις διαδοχικές συνεδριάσεις παρευρέθηκαν οι: 1) Παππά Γ. Ευαγγελία,
ΠΕ Διοικ/κού - Οικον/κού, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού
Σχεδ/μου, ως Πρόεδρος. 2) Νάση Βαρβάρα, ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, ως τακτικό μέλος. 3) Κουμπής Μιχαήλ, ΠΕ Μηχανικών,
με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, προς αναπλήρωση
του 3ου τακτικού μέλους.
Διαπιστώθηκε πως οι Ο.Φ. «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για το
Τμήμα 1 και «ΝRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε.» για το Τμήμα 2 κατέθεσαν ηλεκτρονικά μέσω της «επικοινωνίας» της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης νομίμως και εμπροθέσμως.
Αυτό σημαίνει πως εντός του οριζόμενου διαστήματος, με την διαδικασία που
περιγράφεται στην παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης και σε εφαρμογή του Άρθρου
103 του ν. 4412/2016, ήτοι σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των Ο.Φ. και άλλων δέκα (10) ημερών για ελλείψεις,
συμπλήρωση, διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανάλογη κλήση
– πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, κατέθεσαν το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών όπως συνοπτικά καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.
Φορολογική
Ενημερότητα σε ισχύ
κατά την περίοδο
συμμετοχής (5/5 – 255) και κατακύρωσης υποβολής

20/05/2022 &
24/06/2022

ΝRG SUPPLY AND TRADING
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

20/04/2002 & 24/06/2022

Ασφαλιστική
30/11/2021 - 27/05/2022 07/01/2022 – 06/07/2002
Ενημερότητα σε ισχύ
κατά (5/5 – 25/5) την 26/05/2022 – 25/11/2022 11/05/2022 -10/11/2022
περίοδο συμμετοχής
και κατακύρωσης –
υποβολής
Υπ.
δήλωση
αναφορικά με Ασφαλ.
Οργαν.
που
καταβάλλονται
εισφορές

ΝΑΙ

Ποινικά Μητρώα βάση Διαχειριστής ΙΚΕ
μορφή εταιρείας
30/06/2022
Υπ. δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική
ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για
την
αθέτηση
των
υποχρεώσεών
τους
όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ/νων Σύμβ., μέλη Διοικ. Σύμβουλοι
& εκπρόσωποι: σύνολο οκτώ (8) σε
ισχύ.

ΝΑΙ

Ενιαίο Πιστοποιητικό Αρ.:27492/ 31-05-2022
Δικαστικής
Φερεγγυότητας από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο

Αρ. : 22952/17-05-2022

Πιστοποιητικό
του
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο
προκύπτει
ότι
το

ΝΑΙ Αθήνα, 01/07/2022
Πρωτ.: 1895853.2786748

ΝΑΙ 20/06/2022

Αριθ.
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νομικό πρόσωπο δεν
έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση
με
απόφαση των εταίρων
Εκτύπωση
της ΝΑΙ:
Ημ/νία
καρτέλας
“Στοιχεία 01/07/2022
Μητρώου/
Επιχείρησης” από την
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
της
Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

εκτ. ΝΑΙ: Ημ/νια εκτ. 01/07/2022

Υπεύθυνες δηλώσεις
της υποπαρ. δ) της
υποπαρ. Α) της παρ.
2.2.9.2.
της
Διακήρυξης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υπ.
δήλωση
της
υποπαρ. ε)
της
υποπαρ. Α) της παρ.
2.2.9.2.
της
Διακήρυξης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό
ή
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
πιστοποιητικό
που
εκδίδεται από την
οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω
Επιμελητηρίων
Απόδειξη
ικανότητας

τεχνικής

Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
των
κατασκευαστών των
αγαθών

ΝΑΙ,
σύσταση ΝΑΙ, Αρ. Πρωτοκόλλου: 6867 Ηµ.
02/09/2020,
1η Έκδοσης Πιστοπ.: 23/06/2022
τροποποίηση 26/03/21
2ητροποποίηση
28/01/2022
Αρ. Πρωτ. 5638/20-0522

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά ISO 9001 Πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO
& ISO 14001 της 14001 της XIAMEN HONGFA
NISSAN
MOTOR ELECTRIC CO, σε ισχύ
IBERICA, σε ισχύ
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Πιστοποιητικό
ΝΑΙ 14/06/2022
ισχύουσας
εκπροσώπησης
και
γενικό πιστοποιητικό
Μεταβολών
του
ΓΕΜΗ

ΝΑΙ Αθήνα, 08/06/2022 Αριθ. Πρωτ.:
1873
Αθήνα, 01/07/2022 Αριθ. Πρωτ.:
1895853.2786748815.2752136

Ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται
Ι) Την ανάδειξη ως οριστικών μειοδοτών:
1. Για το Τμήμα 1 του Ο.Φ. «Χ Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», για
την προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς 2
Χ 32.200,00 = 64.400,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Για το Τμήμα 2 του Ο.Φ. «ΝRG SUPPLY AND TRADING
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για την προμήθεια ενός (1)
σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με ποσό προσφοράς
3.450,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ) Την έγκριση συμβάσεων με τους ανωτέρω μειοδότες του διενεργηθέντος
διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια δυο (2) ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και ενός (1)
σταθμού φόρτισης αυτών», με συμβατικά ποσά σύμφωνα με τις οικονομικές
προσφορές τους.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας,
για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρέβεζα, 06 - 07 - 2022
ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευαγγελία Παππά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαρβάρα Νάση

Μιχαήλ Κουμπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1255/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 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. 3951/04-07-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1805/04-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η
Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. Έχοντας υπόψη: ….
7. Το υπ’ αρίθ. 96399/3528/20-06-22 αίτημα της Δ/νσης Δ/κου-Οικ/κου Τμ. Οικ. Διαχείρισης της Π.Ε.
Πρέβεζας για την προμήθεια ενός (1) ανεμιστήρα καθώς ο χώρος που στεγάζεται δεν κλιματίζεται επαρκώς
λόγω παλαιότητας των κλιματιστικών μηχανημάτων.
8. Το υπ’αρίθμ.102956/3867/30-06-22 αίτημα της Δ/νσης Δ/κου-Οικ/κου της Π.Ε. Πρέβεζας για την
προμήθεια δυο (2) ανεμιστήρων καθώς ο χώρος που στεγάζεται δεν κλιματίζεται επαρκώς λόγω
παλαιότητας των κλιματιστικών μηχανημάτων
9. Την από 30.06.22 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και
Πληρωμής Δαπανών .
10. 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 δαπάνης ποσού 150,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για
την προμήθεια τριών (3) ανεμιστήρων για την Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού (Τμήμα Οικονομικής
Διαχείρισης & Τμήμα Προμηθειών) Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1699.01),
καθώς και την υλοποίηση της αναφερόμενης προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-164-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1256/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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
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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 τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3928/05-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1814/05-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπόψη «… 7. Τα αρ. πρωτ. 4756/04-07-2022 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 των αντίστοιχων
πιστώσεων, 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

220,00

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

ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1257/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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
Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά
της αριθ. 7/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την
δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.
3960/05-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1811/05-07-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Καπλάνη Σταμουλάκη,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«… Με την αριθ. 7/2022 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας,
διατάχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, να καταβάλλει στην αιτούσα ετερόρρυθμη
εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..» το ποσό των 3.060,01 ευρώ (κεφάλαιο)
νομιμότοκα, το ποσό των 194 ευρώ για δικαστική δαπάνη και συνολικά το ποσό των 3.420,71
ευρώ .
Με την αριθ. 1509/2-8-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου , εγκρίθηκε η απ΄ ευθείας
ανάθεση υλοποίησης της υπηρεσίας Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής
εκδήλωσης Μια νυκτωδία στον Αχέροντα, στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
με συνολικό ποσό δαπάνης 3.060,01 ευρώ.
Η αιτούσα εκτέλεσε νομίμως , εμπροθέσμως και προσηκόντως τις ως άνω εργασίες και
υπηρεσίες και εξέδωσε το σχετικό φορολογικό παραστατικό με αριθ. 122/24-8-2021 τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών, η Π.Ε. Πρέβεζας παρέλαβε ανεπιφύλακτα και βεβαίωσε ότι
εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις με το από 24-8-2021 πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πρέβεζας , δεν έχει
όμως προβεί μέχρι σήμερα, σε εξόφληση του οφειλόμενου ποσού και δεν συντάχθηκε ποτέ
χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
Έτσι η Π.Ε. Πρέβεζας δεν κατέβαλε μέχρι σήμερα στην αιτούσα το οφειλόμενο ποσό , με
αποτέλεσμα η οφειλή της Π.Ε. Πρέβεζας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, από την αιτούσα
εταιρεία, να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.420,71 ευρώ.
Η οικονομική υπηρεσία της Π.Ε. Πρέβεζας υπέβαλε τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της
δαπάνης του έργου στην αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης των δαπανών..
Η ως άνω υπηρεσία οικονομικής διαχείρισης εγγράφως επέστρεψε τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά διατηρώντας αμφιβολίες για την πληρότητα αυτών, για τους λόγους που
αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 206384/6388/ 29-12-2021 έγγραφό της.
Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή της αναδόχου εταιρίας μέχρι σήμερα.
Παρά το γεγονός ότι το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε κανονικά σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και εντός του προβλεπόμενου χρόνου, παραλήφθηκε αρμοδίως και εκδόθηκαν τα
αντίστοιχα τιμολόγια, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα το
ως άνω ποσό, το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, , το οποίο προέρχεται μεν
από διαφορά δημοσίου δικαίου (διαφορά από διοικητική σύμβαση) ,έχει αναγνωρισθεί όμως η
οφειλή από την Π.Ε. και συνεπώς κατά την άποψή μου δεν είναι πιθανή η ακύρωσή της εν
λόγω διαταγής πληρωμής, μετά από ανακοπή της καθ΄ης Π.Ε. Πρέβεζας.
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής και της
αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω απόφασης, επειδή οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν
εμπροθέσμως και προσηκόντως , χωρίς υπαιτιότητα της εν θέματι αναδόχου, αναγνωρίζεται
από την Π.Ε. Πρέβεζας η οφειλή των 3.420,71 ευρώ (κεφάλαιο, τόκοι, δικαστική δαπάνη και
έξοδα απογράφου) και κατά συνέπεια δεν πιθανολογείται σοβαρά η ευδοκίμηση αυτών , ενώ
σε κάθε περίπτωση θα επιβαρυνθεί η Περιφέρεια με ποσά επιπλέον τόκων και εξόδων
μεγαλύτερα των επιδικασθέντων.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ.ι του άρθρου 176 του ν. 3852/10, η οικονομική
επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, την μή άσκηση του ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ.
7/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με 2η επίδοση, στις 24-06-2022, και με την οποία διατάχθηκε η Π.Ε. Πρέβεζας, να
καταβάλλει στην αιτούσα ετερόρρυθμη εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» το ποσό
των 3.060,01 € (κεφάλαιο) νομιμότοκα, το ποσό των 194,00 € για δικαστική δαπάνη και
συνολικά το ποσό των 3.420,71 € για την υλοποίηση της υπηρεσίας Ηχητική και φωτιστική
κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μια νυκτωδία στον Αχέροντα», σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 3960/05-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Πρέβεζας και της Νομικής Συμβούλου, κας Μαρίας Καπλάνη Σταμουλάκη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1261/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Ρεματιά Πρέβεζας (παροχή
υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7381/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1818/06-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Παίρνοντας υπόψη…..
1. Ότι, σα συνέπεια των κακών καιρικών συνθηκών με τις έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που
επικράτησαν στην περιοχή και της ανεξέλεγκτης απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων λόγω του όγκου και της
ορμής τους ήταν να αποκολληθεί μέρος του πρανούς κατάντη συμπαρασύροντας και τμήμα του οδοστρώματος
της επαρχιακής οδού. Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό διεξάγεται με δυσκολία και κίνδυνο, με αποτέλεσμα
η ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας σε αυτή να κρίνεται επιτακτική.
2. Την με αριθμ. : 76394/7381/19-05-2022 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 επαρχιακής οδού προς Ρεματιά Πρέβεζας
(παροχή υπηρεσιών)»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού
προς Ρεματιά Πρέβεζας (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 επαρχιακής
οδού προς Ρεματιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται η αποκατάσταση
της βατότητας της ως άνω επαρχιακής οδού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κακές καιρικές
συνθήκες - έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις - που επικράτησαν στην περιοχή, καθώς
επίσης και η ανεξέλεγκτη απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, λόγω του όγκου και της ορμής τους, είχαν
ως αποτέλεσμα την αποκόλληση μέρους του πρανούς κατάντη, συμπαρασύροντας τμήμα του
οδοστρώματος της επαρχιακής οδού με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό να διεξάγεται με
δυσκολία και κίνδυνο.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1262/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-172-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

4. Τις διατάξεις 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. 9978/06-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1841/07-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Παίρνοντας υπόψη:
1 Τα προβλήματα ορατότητας στο Επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία
αναπτύχτηκε τους τελευταίους μήνες , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία το κλάδεμα των
δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων, των Επαρχιακών Οδών του νομού Πρέβεζας ώστε να έχουμε πλήρη
αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων αυτοκινήτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τόσο στις ευθυγραμμίες όσο
περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και ειδικά αυτούς
τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.
2. Την με αριθμ. : 102194/6761/30-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού
24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). σε βάρος των πιστώσεων του έργου : : « Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» της ΣΑΕΠ Ηπείρου με Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 υποέργου
«Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ5300001. προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : ««Συντήρηση, συμπλήρωση και
αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», της ΣΑΕΠ Ηπείρου με
Κ.Α.2019 ΕΠ53000001 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. 2019ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών)», βάσει
της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου, επειδή κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη κλαδέματος των δένδρων-θάμνων και η κοπή των χόρτων
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας, για την πλήρη αποκατάσταση της ορατότητας των
κινούμενων αυτοκινήτων σε αυτό, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές, τόσο στις ευθυγραμμίες,
όσο περισσότερο στις στροφές και στις διασταυρώσεις της Ε.Ο. με τους κοινοτικούς και αγροτικούς
δρόμους και ειδικά την περίοδο με αυξημένη κίνηση, λόγω τουρισμού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1263/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 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 «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500,00 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).
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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. 6/405/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, και οι όροι αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την
υλοποίηση του έργου του θέματος, ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εγκρίθηκε σχετική δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 10442/07-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1870/11-07-2022 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. 30517/2088 από 01-03-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης
ποσού 69.500,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2020ΕΠ53000002 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας
Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής
Παναγίας Στούπαινας Ιωαννίνων»).
➢ Τα από 07-07-2022 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 των έντονων ρηγματώσεων που παρατηρούνται στο εσωτερικό του ναού και κυρίως
στην οροφή του ναού, σε όλες τις κυκλικές επιφάνειες των τρούλων, των τόξων και στις καμάρες.
Παρατηρείται επίσης απώλεια συνδετικού υλικού, αποκολλήσεις και απώλεια υλικού από το ζωγραφικό
διάκοσμο καθώς επίσης και σημαντικές ρηγματώσεις στις θέσεις των κλειδιών των τόξων με άμεσες
συνέπειες στον περίτεχνο ζωγραφικό διάκοσμο του ναού εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την
αποκατάστασή τους.
➢ Σημαντικές ρηγματώσεις παρατηρούνται επίσης στα κάθετα τμήματα της φέρουσας τοιχοποιίας που
χωρίζει το νάρθηκα με χώρο του κυρίως ναού.
➢ Ανάλογα προβλήματα και ρηγματώσεις μεγέθους 3-5 mm εντοπίζονται και στις περιμετρικές φέρουσες
τοιχοποιίες του κτιρίου του καθολικού, στις εξωτερικές παρειές της βόρειας όψης και στην τοιχοποιία του
ιερού στην ανατολική όψη.
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➢

Έπειτα από τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η λήψη άμεσων στερεωτικών εργασιών των φέροντων
στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθεί η τοπική κατάρρευσή τμημάτων της φέρουσας λιθοδομής και των
τόξων του κτιρίου, να διασωθεί ο περίτεχνος ζωγραφικός διάκοσμος του ναού αλλά και να αποφεύγουμε
την πρόκληση ατυχήματος λόγω των αποκολλημένων τμημάτων που παρατηρούνται στην οροφή του ναού.
➢ Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη :
1. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Εισηγούμαστε
1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς
Μονής Παναγίας Στούπαινας Ιωαννίνων».
.....».

7. 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες
στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Στούπαινας Ιωαννίνων»,
προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 107370/10441/0707-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Περιφέρειας Ηπείρου, και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/405/10-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης
της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 10442/07-07-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6) 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
«Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Στούπαινας
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 69.500,00 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.

Μαρία Τσέτσου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. Πρόεδρος

2.

Λαμπρινή Βάββα

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η.

3.

Ασπασία Γόγολου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Αμαλία Δόνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Η.

2.

Κωνσταντίνος Μπότης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.

3.

Ιωάννης Μάμαλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.
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➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1264/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 πρόσβασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου
στα όρια του Δ.Δ. Πολυγύρου (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10090/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1871/11-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 104069/6863 από 04-07-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα
όρια του Δ.Δ. Πολυγύρου (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 11-07-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες
με χωματουργικά
μηχανήματα όπου σκοπός είναι η αποκατάσταση των φθορών του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Πολύγυρο.
Θα γίνει εκσκαφή, διαμόρφωση πυθμένα, τοποθέτηση διαβαθμισμένου υλικού και στη συνέχεια λεπτόκοκκου
(της περιοχής) και την στράγγιση και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Επίσης θα γίνει άρση καταπτώσεων,
διαμόρφωση των πρανών και βελτίωση των τάφρων απορροής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης καθιζήσεων
τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Πολυγύρου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με
Φ.Π.Α.)..…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης καθιζήσεων
τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Πολυγύρου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της
από 11-07-2022 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, με χωματουργικά
μηχανήματα, για την αποκατάσταση των φθορών του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Πολύγυρο και
συγκεκριμένα εκσκαφή, διαμόρφωση πυθμένα, τοποθέτηση διαβαθμισμένου υλικού και στη συνέχεια
λεπτόκοκκου (της περιοχής), στράγγιση και αποκατάσταση του οδοστρώματος, καθώς επίσης και άρση
καταπτώσεων, διαμόρφωση των πρανών και βελτίωση των τάφρων απορροής.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
-179-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1265/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση φθορών του ασφαλτοτάπητα στην 41 η
επαρχιακή οδό και στην περιοχή Γρεβενητίου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10166/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1872/11-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 104907/6914 από 05-07-2022 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 ασφαλτομίγματος για την βελτίωση φθορών του ασφαλτοτάπητα στην 41η
επαρχιακή οδό και στην περιοχή Γρεβενητίου».
8. Την από 11-07-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στην ευρύτερη περιοχή του ΔΔ. Γρεβενητίου,
προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα των κινούμενων οχημάτων. Θα αποκατασταθούν τμήματα που έχουν
εμφανίσει προβλήματα ερπυσμού, καθιζήσεων και αυτών που από φυσιολογική φθορά με τα χρόνια
παρουσιάζουν προβλήματα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση
φθορών του ασφαλτοτάπητα στην 41η επαρχιακή οδό και στην περιοχή Γρεβενητίου», 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 Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση
φθορών του ασφαλτοτάπητα στην 41η επαρχιακή οδό και στην περιοχή Γρεβενητίου», βάσει της από 1107-2022 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος για
την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου,
προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα των κινούμενων οχημάτων, καθώς επίσης και να αποκατασταθούν
τμήματα που έχουν εμφανίσει προβλήματα ερπυσμού, καθιζήσεων και προβλήματα φυσιολογικής
φθοράς με το πέρασμα των χρόνων.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1266/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αγωγού στη θέση «Άσπρα Λιθάρια» Μετσόβου
(παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10164/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1873/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 104910/6915 από 05-07-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού– υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάσταση και συντήρησης αγωγού στη
θέση ‘’Άσπρα Λιθάρια’’ Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 11-07-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αποκατάσταση
αγωγού μεταφοράς νερού που προορίζεται για κτηνοτροφική χρήση, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για
την πλήρη επαναφορά του σε συνθήκες λειτουργίας. Θα γίνει καθαρισμός της περιοχής, εντοπισμός των
φθαρμένων τμημάτων, συμπλήρωση και αποκατάσταση αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί το σωστό
αποτέλεσμα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάσταση και συντήρησης αγωγού στη
θέση ‘’Άσπρα Λιθάρια’’ Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003, 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού– υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αγωγού στη θέση «Άσπρα Λιθάρια» Μετσόβου (παροχή
υπηρεσιών)», βάσει της από 11-07-2022 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 αγωγού μεταφοράς νερού που προορίζεται για κτηνοτροφική χρήση, ήτοι
εργασίες για την πλήρη επαναφορά του σε συνθήκες λειτουργίας, με καθαρισμό της περιοχής, εντοπισμό
των φθαρμένων τμημάτων, συμπλήρωση και αποκατάσταση αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί το σωστό
αποτέλεσμα.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1267/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων αρδευτικού αύλακα στην περιοχή της
Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10168/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1874/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη…..
7. Την υπ’ αριθ. 104912/6916 από 05-07-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «
Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού– υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου 2019-2021», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων αρδευτικού αύλακα στην περιοχή της
Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 11-07-2022 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 κατά μήκος αρδευτικού αύλακα στην
ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας, προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα που υπάρχουν κατά τη μεταφορά του
νερού. Θ α γίνουν εργασίες καθαρισμού των φθαρμένων τμημάτων του σκυροδέματος, τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή
καλουπιού και συμπλήρωση με σκυρόδεμα. Επίσης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες τοπικές επισκευές, προκειμένου να
αποκατασταθεί η διατομή του αύλακα και να μεταφέρεται όλη η ποσότητα του νερού
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων αρδευτικού
αύλακα στην περιοχή της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α
2019ΕΠ53000003, 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. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων τμημάτων αρδευτικού αύλακα στην περιοχή της Χρυσοβίτσας
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 11-07-2022 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, κατά μήκος αρδευτικού αύλακα στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοβίτσας,
προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα που υπάρχουν κατά τη μεταφορά του νερού και
συγκεκριμένα καθαρισμός των φθαρμένων τμημάτων του σκυροδέματος, τοποθέτηση οπλισμού,
κατασκευή καλουπιού και συμπλήρωση με σκυρόδεμα, καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες τοπικές
επισκευές, προκειμένου να αποκατασταθεί η διατομή του αύλακα και να μεταφέρεται όλη η ποσότητα του
νερού.
➢ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1268/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση και συμπλήρωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και σύνδεση με επαρχιακό
δίκτυο προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10333/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1879/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 106724/7027 από 07-07-2022 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: «Βελτίωση και συμπλήρωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης και σύνδεση με επαρχιακό
δίκτυο προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)».
8. Την από 12-07-2022 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την
Υπηρεσία μας.
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων χώρων
στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου και την διευθέτηση των ομβρίων. Θα γίνει εξυγίανση,
συμπλήρωση με υλικό της περιοχής, διάστρωση και συμπύκνωση σε όλη την επιφάνεια προκειμένου να
αποκατασταθεί. Επίσης θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων, καθαρισμός των πρανών και διαμόρφωση του
χωμάτινου καταστρώματος οδών πρόσβασης προς βοσκοτόπια και χώρους περιήγησης της περιοχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Βελτίωση και συμπλήρωση κοινόχρηστων χώρων
στάθμευσης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 , προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση και συμπλήρωση κοινόχρηστων χώρων
στάθμευσης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 12-072022 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 αντιμετώπιση
προβλημάτων χώρων στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου και την διευθέτηση των ομβρίων, όπου
θα γίνει εξυγίανση, συμπλήρωση με υλικό της περιοχής, διάστρωση και συμπύκνωση σε όλη την
επιφάνεια προκειμένου να αποκατασταθεί, καθώς επίσης και διευθέτηση των ομβρίων, καθαρισμός των
πρανών και διαμόρφωση του χωμάτινου καταστρώματος οδών πρόσβασης προς βοσκοτόπια και χώρους
περιήγησης 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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
-187-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1269/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Προμήθεια υλικών επισκευής και αποκατάστασης φθορών σε κτίριο αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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. 10332/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1882/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη:….
7. Την υπ’ αριθ. 106722/7026 από 07-07-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001
και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ιδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
Υποέργο: «Προμήθεια υλικών επισκευής και αποκατάστασης φθορών σε κτίριο αρμοδιότητας Περιφέρειας
Ηπείρου».
8. Την από 12-07-2022 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 κατασκευαστικών υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση όψεων, οροφών, χρωματισμών, εξωτερικών επιφανειών καθώς και
επισκευαστικά υλικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων αποσάθρωσης και αποκόλλησης. Επίσης θα
αντιμετωπιστούν προβλήματα στον περιβάλλον χώρο και την περίφραξη αυτού. Σκοπός είναι η αποκατάσταση
των φθορών εσωτερικά εξωτερικά, προκειμένου να είναι λειτουργικοί οι χώροι και να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα από την διάβρωση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών επισκευής και αποκατάστασης
φθορών σε κτίριο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
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 «Προμήθεια υλικών επισκευής και αποκατάστασης φθορών
σε κτίριο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της από 12-07-2022 τεχνικής έκθεσης όπως
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια κατασκευαστικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για
την αποκατάσταση όψεων, οροφών, χρωματισμών, εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου και για την
αντιμετώπιση προβλημάτων αποσάθρωσης, αποκόλλησης αλλά και διάβρωσης στον περιβάλλοντα
χώρο και την περίφραξη αυτού, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών εσωτερικά και εξωτερικά,
προκειμένου να είναι λειτουργικοί οι χώροι.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1270/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης
βλαβών και αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού
δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9799/27-06-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1878/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει
συνημμένα προς έγκριση, τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου
διαπίστωσης βλαβών και αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση
οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:
«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.
2.

3.

4.

5.

Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας : Αντικείμενο της εργολαβίας είναιη αποπεράτωση οδικού
δικτύου Ζωτικού – Μπεστιάς.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ83000002και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαντην Περιφέρεια
Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018»,Υποέργο : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ-ΜΠΕΣΤΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133881/4308από 27-09-2018απόφαση
Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500.000,00€ (με το ΦΠΑ) και με την
υπ’ αριθ. 29/2346/03-10-2019(ΑΔΑ :Ψ4ΜΗ7Λ9-3ΡΟ) απόφαση της ΟΕΠΗ, περί έγκρισης δαπάνης για
αλλαγή χρηματοδότησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων : «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού
Μπεστιάς».
Η Μελέτη : του έργου προϋπολογισμού 3.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την αριθ. 67830/6024/24-05-2018 απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.).
Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την 05-09-2018 και με την υπ’ αριθ. 26/2117/2108-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία α)εγκρίνει τα Πρακτικά
1/11/11-12-2018 και 2/20-12-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-09-2018 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 : 75656, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων,
«Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ με ΦΠΑ, β)
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
που διενεργήθηκε στις 05-09-2018, για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων,
«Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ με ΦΠΑ, στον οριστικό
ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση : «IΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΏΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με ποσό προσφοράς 1.240.002,21€ χωρίς
Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07%, γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον
οικονομικό φορέα : «IΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
στο ποσό των 1.240.002,21€ χωρίς Φ.Π.Α
Η Σύμβαση του Έργου: Την από 01-11-2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «IΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με ΑΦΜ: 094207780, για ποσό
1.240.002,21€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.537.602,74€ (με ΦΠΑ)
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Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες και λήγει στις 01-11-2021 και με την υπ’ αριθ. 33/1934/26-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7Λ9- ΙΚΨ), απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας
του έργου του θέματος, μέχρι την 30-08-2022.
7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 87,00% των εργασιών.
Β. ΕΙΔΙΚΑ :
6.

1.

4ος Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και αναθεώρησης):

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :
Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που
προέκυψαν, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στα πλαίσια του έργου του θέματος και
πιο συγκεκριμένα κατά την διαμόρφωση του ερείσματος κατά μήκος των διατομών 184 (Χ.Θ.
4+608,24) έως Ω22 (Χ.Θ. 4+757,63) εμφανίστηκαν απρόβλεπτα καλαισθητικά φαινόμενα με
αποτέλεσμα την αποκόλληση όγκων χωματισμών από το υπερκείμενο πρανές και την κατάληξη τους
στο υπό κατασκευή όρυγμα.
➢ Το εδαφικό υλικό στο προαναφερθέν όρυγμα, αποτελείται από μανδύα αποσάθρωσης βραχώδους
υποβάθρου, από σκούρη καστανέρυθρη κατά βάση άργιλο, με κάποια μαλακά στρώματα μη
συνεκτικών υλικών, γεγονός το οποίο προκάλεσε κατολισθητικά φαινόμενα και αποκόλληση μεγάλων
όγκων χωματισμών με κατάληξη εντός του καταστρώματος της οδού. Περαιτέρω δε η κλίση της
διαστρωμάτωσης έχει κατεύθυνση προς το κατάστρωμα καθώς και η έντονη κλίση (άνω των 16°) των
εσωτερικών γωνιών τριβής των επιμέρους γεωλογικών σχηματισμών είχε αποτέλεσμα την ολίσθηση
μεταξύ των επιφανειών των στρώσεων. Επιπροσθέτως η ύπαρξη στη στρωματογραφία μη συνεκτικών
κορεσμένων υλικών ενέχει και τον κίνδυνο της ρευστοποίησης όπου η διατμητική αντοχή μειώνεται,
φαινόμενο το οποίο εντάθηκε από την έντονη παρουσία του νερού, τόσο υπόγειου όσο και
επιφανειακού, λόγω των μεγάλου ύψους βροχής που παρατηρήθηκε στην περιοχή κατά τη διάρκεια
των χειμερινών μηνών. Η έκταση της κατολίσθησης όπως προαναφέρθηκε έλαβε χώρα κατά μήκος
των διατομών 184 (Χ.Θ. 4+608,24) έως Ω22 (Χ.Θ. 4+757,63).
➢ Η αντιμετώπιση της κατολίσθησης αλλά και η ευστάθεια του πρανούς λόγω ορύγματος απαιτεί την
κατασκευή ενός έργου αντιστήριξης η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του έργου ενώ
ταυτόχρονα θα πληροί τις ισχύουσες προδιάγραφες των εφαρμοστέων κανονισμών.
➢ Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατολίσθησης προτείνεται καταρχήν η άρση καταπτώσεων
ποσότητας 1.000 m3. Κατόπιν η εκσκαφή του υπερκείμενου πρανούς ανάντι με κλίση πρανούς 1:1
από το οποίο θα προκύψουν επιπλέον 31.638 m3 συνολικών εκσκαφών. Τέλος θα κατασκευαστεί
τοιχίο οπλισμένης γης με συρματοκιβώτια ύψους 4m και πλάτους 2m για μήκος 135m και πιο
συγκεκριμένα από Χ.Θ. 4+615 έως Χ.Θ. 4+750.
➢ Επιπροσθέτως κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του παρόντος 4ου Α.Π.Ε. αφενός για την τακτοποίηση της
αύξησης ποσοτήτων της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την
σωστή εκτέλεση του έργου, κάνοντας ανάλωση των απροβλέπτων και αφετέρου για να συμπεριληφθεί
πρόβλεψη κονδυλίου για αναθεώρηση. Το προεκτιμώμενο κόστος της αναθεώρησης καθορίστηκε με
βάση έναν μεσοσταθμικό ποσοστό 12% για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών της κύριας και
συμπληρωματικής σύμβασης, ήτοι :
1.239.772,57 Χ 12% = 148.772,71 (για την κύρια σύμβαση
➢

185.881,86 Χ 12% = 22.305,82 (για την 1 η συμπληρωματική σύμβαση)
➢ Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των
2.070.498,36€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο προτεινόμενος προς έγκριση 4ος Α.Π.Ε., πληροί αθροιστικά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου
156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της
παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας».
➢ Το από 29-04-2022πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών από ανωτέρα βία και καθορισμού
αποζημίωσης αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων του έργου του θέματος.
➢ Η υπ’ αριθ. 64284/6219/29-04-2022 (ΑΔΑ : ΨΧ3Φ7Λ9-79Φ) απόφαση της έγκρισης του
πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου του θέματος.
➢ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 302.400,88€ με ΦΠΑ [211.851,39€ με ΦΠΑ (λόγω
Αναθεώρησης) και 90.549,49€μεΦΠΑ (λόγω Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών)], καλύπτεται σε
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. για ποσό 2.070.498,36€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 2.070.498,36€ με το Φ.Π.Α. (1.669.756,74€ για εργασίες και 400.741,62€για το Φ.Π.Α.), ήτοι με
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικείμενου κατά 302.400,88€ (λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου
διαπίστωσης βλαβών και αναθεώρησης)..…».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και
αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό Μπεστιά»,
αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης € 2.070.498,36 με το Φ.Π.Α. (1.669.756,74
€ για εργασίες και 400.741,62 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού
αντικειμένου κατά € 302.400,88 με ΦΠΑ (211.851,39 € με ΦΠΑ λόγω Αναθεώρησης και
90.549,49 € με ΦΠΑ λόγω Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών).
Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 302.400,88 με ΦΠΑ και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α.
2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την
Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», για την κάλυψη της
δαπάνης του ως άνω 4ου Α.Π.Ε.
➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1271/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα
και Πράμαντα - Χριστοί», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-11-2022.
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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10439/12-07-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1889/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5.ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 20-09-2021 μεταξύ του
Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 155.241,94€ χωρίς το ΦΠΑ.6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ο
συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε έξι (06) μήνες των εργασιών και λήγει στις 20-03-2022 και με την
υπ’ αριθ. 9/553/07-04-2022 (ΑΔΑ : ΩΑΝ87Λ9- ΩΘΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 20-07-2022.7. Με την
από 27-06-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου,
μέχρι την 20-10-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 20-10-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το
κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει). Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 20-10-2022 θεωρείται επαρκής για την
ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να περαιωθεί εντός
του αρχικού χρονοδιαγράμματος, για τους εξής λόγους :
1. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75,00% των εργασιών του έργου.
2. Απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ για τις συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν κυρίως κατασκευή
στραγγιστηριών, κατά πλάτος της οδού σε διαφορετικά σημεία για την διευθέτηση των υπόγειων υδάτων, οι
εν λόγω εργασίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν αυτό το χρονικό διάστημα λόγω αυξημένης κίνησης των
επισκεπτών στο οδικό δίκτυο του Δήμο βορείων Τζουμέρκων. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης
της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 20-07-2022 μέχρι την 20-11-2022, και χωρίς άλλη
απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα Χριστοί», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-11-2022, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1272/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση
φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά»,
αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2022.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7582/12-07-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1894/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«….5.ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 0612-2021 για ποσό : 72.000,01€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι ποσό 89.280,01€ με Φ.Π.Α. 6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η
προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις
04-06-2022. 7.Με την από 20-05-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των
εργασιών του έργου, μέχρι την 31-12-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8 Απαιτείται η χορήγηση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2022, για εκτέλεση των υπολειπομένων
εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί., λόγω των σοβαρών
προβλημάτων υγείας του αναδόχου, γεγονός που δεν του επιτρέπει την άμεση συνέχιση των εργασιών.
Επιπλέον απαιτείται χρόνος για την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της
εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο
έληξε την 04-06-2022 μέχρι την 31-12-2022, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου
περαίωσης του έργου....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων
«Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του
οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2022, 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1273/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση πραγματοποίησης συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την
κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων
(Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
10337/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1880/12-07-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σας παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε πίστωση 275,80 ευρώ για την κάλυψη των εκτός κανονικού
ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α΄ Εξάμηνο έτους 2022 των
κτηνιάτρων της Υπηρεσίας μας για τους ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006(Α΄ 105) όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 264074/233-2009 (Β 607/2-4-2009),και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457 Β΄), ολοκληρώθηκε η θέσπιση
των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη(τέλη μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού
ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων που
διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή όπως και κατά τις εξαιρέσιμες(Σάββατο),τις αργίες
(επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή
το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται
και εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. Η προκαλούμενη
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού Ειδ. Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244 (Επισημαίνουμε
ότι η κάλυψη της ως άνω δαπάνης γίνεται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).…».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συμπληρωματική δαπάνη ποσού € 275,80 καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου (Ειδ. Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244) οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των εκτός κανονικού
ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α΄ Εξάμηνο έτους
2022, των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ.
6), για τους ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006 (Α΄ 105) όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ
αριθμ. 264074/23-3-2009 (Β 607/2-4-2009) και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457
Β΄), και ολοκληρώθηκε η θέσπιση των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη (τέλη μετά από αίτηση
ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής
επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
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Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών
προϊόντων που διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού
ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή
όπως και κατά τις εξαιρέσιμες (Σάββατο), τις αργίες (επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές,
εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς
έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται και
εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της
αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω
επιθεωρήσεις και ελέγχους.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1274/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των
εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ.
10338/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1881/12-07-2022 στον φάκελο
εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…Σας παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε πίστωση 11.748,00 ευρώ για την κάλυψη των εκτός κανονικού
ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2022 των
κτηνιάτρων της Υπηρεσίας μας για τους ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006(Α΄ 105) όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ αριθμ. 264074/233-2009 (Β 607/2-4-2009),και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457 Β΄), ολοκληρώθηκε η θέσπιση
των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη(τέλη μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού
ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων που
διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή όπως και κατά τις εξαιρέσιμες(Σάββατο),τις αργίες
(επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή
το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται
και εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. Η προκαλούμενη
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού Ειδ. Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244 (Επισημαίνουμε
ότι η κάλυψη της ως άνω δαπάνης γίνεται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). …».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 11.748,00 καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ.
Φορ: 292 ΚΑΕ: 5244) οικ. έτους 2022, για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου
αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2022, των
κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 6), για τους
ελέγχους του άρθρου 14(1) του Ν. 3460/2006 (Α΄ 105) όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.3698/2008(Α 198) και τη παράγραφο 2 του
άρθρου 27 του νόμου αυτού όπως και οι δύο αυτές παράγραφοι υλοποιήθηκαν με την ΚΥΑ
αριθμ. 264074/23-3-2009 (Β 607/2-4-2009) και αρ.3584/113268/12-10-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3457
Β΄), και ολοκληρώθηκε η θέσπιση των κανόνων για τα πρόσθετα τέλη (τέλη μετά από αίτηση
ενδιαφερομένου για επίσημο έλεγχο εκτός κανονικού ωραρίου) της κτηνιατρικής υγειονομικής
επιθεώρησης και του ελέγχου των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
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Για την κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών
προϊόντων που διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκτός του κανονικού
ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή
όπως και κατά τις εξαιρέσιμες (Σάββατο), τις αργίες (επίσημες δυνάμει διάταξης) και Κυριακές,
εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς
έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, καταβάλλεται και
εισπράττεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αποδίδεται για την κάλυψη αποκλειστικά της
αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών που διενεργούν τις ως άνω
επιθεωρήσεις και ελέγχους.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1275/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό
και υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών 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).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7480/12-07-2022
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1886/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.),
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«… Έχοντας υπόψη το έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 613/26-02-2018 του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού
Ελέγχου της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορά
αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης δείγματος νερού του Κτιρίου του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Κατσικά
Ιωαννίνων, με βάση το οποίο το νερό κρίνεται ακατάλληλο προς πόση, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και την
διάθεση της πίστωσης ποσού 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. που θα αφορά σε προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και τα υλικά
συντήρησης για τους ήδη υπάρχοντες ψύκτες για την χρήση στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων
οικ. Έτους 2022, ΕΦ: 072 και ΚΑΕ: 1699 .…».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό
και υλικών συντήρησης για τους ήδη υπάρχοντες ψύκτες στο Τμήμα ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ
Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, ΕΦ: 072 και ΚΑΕ: 1699.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1276/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 109004/4792/11-07-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα
καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.
Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσειςπτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη
τεχνικών-φρεατίων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της
συγκοινωνίας».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4793/11-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1890/1207-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109004/4792/11-07-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα:
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός
τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων κλπ) προς
αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
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. 109004/4792/11-07-2022 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της
Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις
λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων
κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο την
οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:
«………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΕΠΕΠΓΟΝ
Ιωάννινα 11 Ιουλίου 2022
Αριθμ. Πρωτ. 109004/4792

Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21
Πληροφορίες
Δ. Μαυρογιώργος
Τηλέφωνο
: (2651) 0 87 313
E-mail
: prostasia@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα
ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν
σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρωνχαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων κλπ) προς αποφυγή
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
-207-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

Έχοντας υπόψη:
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012
τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α’133).

1.

3.

Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄).
Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 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.

4.

Τις διατάξεις 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 μέχρι σήμερα και ισχύει.

5.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί
φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Το αρ. πρωτ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒΦ04) με θέμα «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"
»
Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση
απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄αριθ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές
κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2022.
Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις
φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές
τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022.
Το με Α.Α. 14/2022 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο
επιδείνωση θα παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα
κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή (08-07-2022) και το Σάββατο (09-07-2022) που θα
επηρεάσει και την Ήπειρο.
Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Ιωαννίνων.
Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν
(ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των
οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των
συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση
των καταστάσεων.

2.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Αποφασίζουμε
1.

Την απευθείας ανάθεση στις εταιρείες-φυσικά πρόσωπα ήτοι :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ

ΑΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΡΤΑΣ
070912958
ΑΓΙΑ ΠΑΡΓΑΣ
042398716

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ 113632

5.000,00 €

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΜΕ 47461

2.000,00 €

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑΣ
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ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΔΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ

ΜΕ 88455
ΜΕ 103957

8.000,00 €

ΜΕ 74909
ΜΕ 88461

10.000,00 €

ΜΕ 51007

10.000,00 €

ΜΕ 71479
ΜΕ 99563

11.000,00 €

EΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΠΛΗΚΑΤΙ

4.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΜΕ 144113

8.000,00 €

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΕ 103972

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΜΙΧΑΛΙΤΣΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ

114463997
ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΩΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΟΓΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΖΑΛΟΓΓΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
113082355
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
801254731
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
027534138
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ
ΚΑΜΠΟΣ)
065640628
ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
113051249
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
130957703

ΜΕ 140666

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑΣ (ΤΜΗΜΑ
ΤΕΡΟΒΟ-ΚΟΥΚΛΕΣΙ)
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΦΟΥΡΚΑΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΟΝΟΛΙΘΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
801251231

ΜΕ 125916

8.000,00 €

ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΗΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
136480237

ΜΕ 51019

5.000,00 €

ΜΕ 19863
ΜΕ 100533
ΙΝΝ 7740

14.000,00 €

ΜΕ 29167
ΜΕ 105142

15.000,00 €

ΜΕ 119459
ΙΝΙ 9926

10.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΓΟΤΙΣΤΑΜΠΑΛΤΟΥΜΑ

ΜΕ 68310
ΙΝΤ 2442

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΚΡΑΨΗ

ΛΟΓΓΑΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
044190140

ΜΕ 55706
ΙΝΗ 5865

12.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ

ΑΝΗΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
049082720
ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
133908136
ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
073092160

ΜΕ 34097

7.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΟΒΟΥΣΑΕΛΑΤΟΧΩΡΙ

ΜΕ 79189

4.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΜΕ 34114

8.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ-ΔΟΛΟ

ΔΟΛΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
081212923

ΜΕ 112851

3.500,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ
ΚΛΗΜΑΤΙΑΒΗΣΣΑΝΗ

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΦΟΙ ΣΙΑΡΑΜΠΗ Ο.Ε.

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΗΛΙΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΗΛΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
301774142
ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΥ 23
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
027368248
ΛΟΓΓΑΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
032551037
ΜΕΓΑΛΗ
ΓΟΤΙΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
800476606

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟΜΕΤΣΟΒΟ
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΟΧΑΛΙΚΙ
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ)
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ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
051422903

ΜΕ 86047
ΜΕ 71132

15.000,00 €

ΕΠ. ΟΔΟΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΙΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 09-07-2022
και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν
προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις).
2.

Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ53000003
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων
και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022)»
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή
των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010).
Εσωτερική διανομή
α) Αρχείο
β) Φακ. 600.2

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1277/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του
Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του
δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4830/12-07-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1896/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 39.886,20 € χωρίς Φ.Π.Α. (49.458,89 € με
Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων
και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 49.458,89 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α.
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου
(ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια
διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων έτους 2022»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α

1

ΑΡΙΘ. ΜΗΧΟΧΗΜ.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ΥΛΙΚΑ
Κ.Λ.Π
ΚΗΥ 9132

ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ.,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ
Κ.Λ.Π
ΦΟΡΤΗΓΟ

2

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

3

ΣΚΑΦΟΣ 2004

4

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΨΥΓΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΥΠΟΥ I (116,00 m2)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ 2΄΄ ΓΑΛΒ. ΒT, (240.00
ΜΕΤΡΑ), ΛΑΜΑΡΙΝΑ (351,00
ΚΙΛΑ), ΚΑΛΥΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
(ΤΕΜ 5)

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

450,00 €

558,00 €

15.312,00 €

18.986,88 €

485,00 €

601,40 €

2.600,00 €

3.224,00 €
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5

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

6

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

7

ΚΗΗ 6032

8

ΜΕ 103974

9

ME 93734

10

11

ME 121949

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
- ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
(ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
- ΛΕΠΙΔΑ)
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΜΕ 121959

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΓΑΝΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑΫΛΟΝ
ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ6, ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ4,
ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ 2,5, ΠΙΝΑΚΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΛΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ 295/80R 22.5

600,00 €

744,00 €

750,00 €

930,00 €

2.260,00 €

2.802,40 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ 315/70R 22.5

2.400,00 €

2.976,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ 315/70R 22.5

1.920,00 €

2.380,80 €

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 4 ΤΕΜ 23.5R25
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΣΕΤ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΠΑΣΤΟΥ, 2 ΣΕΤ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, 1 ΣΕΤ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΒΑ, 3 ΔΟΧΕΙΑ
ΛΑΔΙ 68ΑΡΙ, 1 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
ΣΑΣΜΑΝ, 2 ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ, 2
ΔΙΣΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΥ, 2 ΣΤΕΓΑΝΑ
ΦΡΕΝΟΥ ΜΕΓΑΛΑ, 2 ΣΤΕΓΑΝΑ
ΦΡΕΝΟΥ ΜΙΚΡΑ, 4 ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙ
50ΑΡΙ CAT ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ, 2
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ, 2 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ
ΣΕ 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΣΠΑΣΤΟΥ,
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΣΕ 2
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ,
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΣΕ
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΟΥΒΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΑΣΜΑΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΝΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ
ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

6.774,20 €

8.400,01 €

3.535,00 €

4.383,40 €

2.800,00 €

3.472,00 €

39.886,20 €

49.458,89 €

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1278/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο
Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. 60818/2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87)..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αρ. πρωτ. 938/12-07-2022 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (συνημμένη με
αρ. πρωτ. 1883/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου
Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται επιλέξει τα εξής:
«… Στις 16.06.2022 κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου η υπ’ αριθμ. 60818/2022 απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή
η από 30.11.2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 156336/2021) προσφυγή του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και ακυρώθηκε η
υπ’ αριθμ. 176903/1267/18.11.2021 απόφαση Περιφερειάρχη.
Η ανωτέρω απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων.
Δεδομένου δε ότι η κρίση του άνω διοικητικού οργάνου επιφέρει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος
της Περιφέρειας, είναι προφανές το έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου να προσφύγει
κατ’ αυτής ώστε να ελεγχθεί η ορθότητά της από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό.
Επειδή, για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1
εδ. θ’ του Ν3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γνωμοδότηση από τη Νομική
Υπηρεσία, εισηγούμαστε θετικά για την άσκησή της, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον
και την πρόδηλη ανάγκη να προβάλλει η Περιφέρεια ενώπιον του του Διοικητικού Εφετείου
Ιωαννίνων τους ισχυρισμούς της για τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από το περιεχόμενό
της. …».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,
αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 60818/2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 30.11.2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 156336/2021)
προσφυγή του Αναγκαστικού Συνδέσμου Αστικών Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 176903/1267/18.11.2021 απόφαση Περιφερειάρχη
Ηπείρου,
βάσει και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης (ανωτέρω υπό στ. 5) της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημητρίου
Στάθη, επειδή συντρέχει έννομο συμφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης
κατά της ανωτέρω απόφασης, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητά της από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό,
επειδή η κρίση του άνω διοικητικού οργάνου επιφέρει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος της.
➢ 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1279/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 13-05-2022 Αίτησης (αριθμ
καταθ. 167/2022) της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων, για τον
Προσδιορισμό Προσωρινής Τιμής Μονάδος, για την απαλλοτρίωση ακινήτων βάσει της αριθμ.
6/15/26-04-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
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 τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 23/1305/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την καταβολή, σύμφωνα με τον Κώδικα
απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001 άρθρο 19) των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των εκτάσεων και
επικειμένων, των οποίων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ
Δ’ 313/2-6-2021) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκεκριμένα εκτάσεως
ακινήτων συνολικού εμβαδού 6.378,60 τ.μ., εκ των οποίων η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη για
αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδό 2.084,87 τ.μ., που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικισμός Αγίου Γεωργίου, Τοπικής κοινότητας
Μονολιθίου, Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και στα
διοικητικά όρια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Δημοτική Ενότητα Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 892/05-08-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη.
7. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 939/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1884/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία
αναφέρονται τα εξής: «… Η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την
από 13-5-2022 Αίτηση για τον Προσδιορισμό Προσωρινής Τιμής Μονάδος (αριθμ καταθ.
167/2022) κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της
υπ΄αριθμ 6/15/26-4-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ηπείρου. Επειδή, το παραπάνω δικόγραφο με πράξη ορισμού δικασίμου θα πρέπει να
επιδοθεί στους καθ ων η απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις ΚΠολΔ (άρθρα 122 επομ.)
παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη για τα έξοδα επιδόσεως που ανέρχονται στο
ύψος των 1000,00 ευρώ και να ορίσετε δικαστικούς επιμελητές από τα Πρωτοδικεία Ιωαννίνων
και Άρτας για να ενεργήσουν τις επιδόσεις. …».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την κάλυψη της αμοιβής και εξόδων των δικαστικών επιμελητών
Ιωαννίνων, Δημητρίου Οικονόμου και Άρτας, Χρήστου Βήχα, για την επίδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις
ΚΠολΔ (άρθρα 122 επομ.), της από 13-05-2022 Αίτησης (αριθμ. καταθ. 167/2022) της Περιφέρειας
Ηπείρου, με Πράξη ορισμού δικασίμου του Εφετείου Ιωαννίνων, για τον Προσδιορισμό Προσωρινής Τιμής
Μονάδος, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν βάσει της αριθμ.
6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ Δ’ 313/2-6-2021) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1280/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 12-03-2021 Έφεσης (αριθμ
καταθ. 2/2021) Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 940/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1885/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Στάθη, στην οποία
αναφέρονται τα εξής: «… Η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας
την από 12-3-2021 Έφεση ( αριθμ καταθ. 2/2021) κατά της Στέλλας Σαμαρά του Βασιλείου
και κατά της 25/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Επειδή, το παραπάνω
δικόγραφο με πράξη ορισμού δικασίμου θα πρέπει να επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 18/89 (κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ ) και την από 6-5-2022 πράξη του
προέδρου του Γ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην εφεσίβλητη, ( Στέλλα
Σαμαρά), παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη για τα έξοδα επιδόσεως που
ανέρχονται στο ύψος των 100,00 ευρώ και να ορίσετε δικαστικό επιμελητή από το Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων για να ενεργήσει την επίδοση. …».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 100,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των
εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, για την κάλυψη της αμοιβής και εξόδων του δικαστικού επιμελητή
Ιωαννίνων, Δημητρίου Οικονόμου, για την επίδοση στην εφεσίβλητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
18/89 της από 12-03-2021 έφεσης (αριθμ. καταθ. 2/2021) με Πράξη ορισμού δικασίμου, της Περιφέρειας
Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά της Στέλλας Σαμαρά του Βασιλείου και κατά της
25/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1283/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 20ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου
Πάργας», προϋπολογισμού 217.500,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022, αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την με α/α 570 και αρ. πρωτ. 15760/622/03-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
ποσού € 174.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις,
συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», σε βάρος των πιστώσεων
του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.015.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης,
Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 564
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Πρέβεζας.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3334/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1877/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… 1) Με την με αριθ. 46615/1700/07-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, αποφασίστηκε δέσμευση πίστωσης (174.000,00€ σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.015.01 του οικονομικού έτους 2021 , με την αριθ.
211142/6712/31-12-2021 αποφασίστηκε η ανατροπή της πίστωσης των (174.000,00 €) και την με αριθ.
15760/622/03-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης
(174.000,00 €) για το έτος 2022, στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ.
Εσωτερικών του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του
Δήμου Πάργας»,
2) Με την με αρ. 6645/Α412-22/6/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (43.500,00 €) για το έργο:
«Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-6737.005 του Προϋπολογισμού του 2021, του Δήμου
Πάργας, με την αρ. 14151/32-12-2021 Απόφαση Δήμαρχου Πάργας, αποφασίστηκε η ανάκλησης δέσμευσης
πίστωσης ποσού(43.500,00€) και με την αρ. 1273/Α149-15/02/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας, αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης (43.500,00 €) για το έργο :
«Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», για το έτος
2022.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων, σε διάφορα σημεία του Δήμου Πάργας.
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 :
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✓

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας και δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις,
συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 217.500,00 ευρώ
✓ Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό
επισυναπτόμενο κείμενο και
✓ Τον ορισμό
α) της κ. Ουρανία Κονταράτου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος από την Περιφέρεια
Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης αναπληρούμενη από την
κ. Σοφία Παπαγεωργίου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας ,
β) του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμπόκη, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος
από την κ. Γλυκερία Βαγγελάκη, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας.…».
Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) Η 46615/1700/07-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:ΩΞΦ7Λ9-ΥΤΦ) Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, β) Η 211142/6712/31-122021 Απόφαση ανατροπής (ΑΔΑ:ΩΞΩΝ7Λ9-ΓΩ1), γ) Η 15760/622/03-02-2022 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ4ΡΘ7Λ9-ΗΕΖ) Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, δ) Η
6645/Α412-22/6/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Πάργας, ε) Η 14151/32-12-2021 Απόφαση Δήμαρχου Πάργας Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης, στ)
Η 1273/Α149-15/02/2022 Απόφαση Ανάληψης η Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πάργας, ζ) Η 206/2022 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Πάργας, έγκρισης Προγραμματική
Σύμβαση Δήμου Πάργας(ΑΔΑ:ΨΞΩΣΩΞ0-Μ5Ω).

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», συνολικού
προϋπολογισμού € 217.500,00 με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.7) αριθμ. πρωτ. 3334/12-07-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Σχέδιο.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΦ/ΚΑΕ. 02.04.071.9771.01.015.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Π.Ε.
Πρέβεζας (για ποσό 174.000,00 €), βάσει της αριθ. πρωτ. 15760/622/03-02-2022 & Α/Α 570
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας και
τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6737.005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Πάργας
(για ποσό 43.500,00 €), βάσει της αρ. πρωτ. 1273/Α149/15-02-2022 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας.
Β. Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης,
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) την κα Ουρανία Κονταράτου, με αναπληρώτρια την κ. Σοφία
Παπαγεωργίου και β) τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιμπόκη, με αναπληρώτρια την κ. Γλυκερία
Βαγγελάκη.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1284/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 21ο
Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(ΧΕΠ) 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
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2059/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.
1888/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται
την έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπολόγου
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο
όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Ντόμου Γεωργίου, από κάθε ευθύνη ως
υπολόγου του αριθµ. 333/11-05-2022 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας,
συνολικού ποσού εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ (154,00 €) το οποίο εκδόθηκε βάσει της
αριθµ. 10/666/18-04-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στην πληρωμή
παραβόλων για τακτοποίηση των αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 7969 & ΚΗΙ 7980 οχημάτων της ΠΕ Άρτας,
που φέρουν λεπίδα αποχιονισμού και μηχανισμό διανομής άλατος αντίστοιχα, κατόπιν
υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

-224-

ΑΔΑ: ΩΑ5Χ7Λ9-Ζ76

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1285/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών
σε όχημα της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010),
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες,
αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης
τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12706/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ.
πρωτ. 1887/12-07-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας του Φορέα 072 και Κωδικός 1321.01, για αγορά 4 νέων ελαστικών
(235/40 R18) και τοποθέτηση τους στο κρατικό όχημα ΚΗΙ 9208 (Προμήθεια Υλικών), ποσού 500,00€
(πεντακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.…».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321.01 του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για την
προμήθεια τεσσάρων (4) νέων ελαστικών (235/40 R18) και τοποθέτησή τους στο κρατικό όχημα
με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1286/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 23ο
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ.
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/1103-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης 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. 7489/12-07-2022 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1897/12-07-2022 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 δεδομένης και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της COVID-19
εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό προβλέπεται,
1) Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της διάδοσης της COVID-19
συνολικής δαπάνης 10.000 €.
2) Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Υγιεινής λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της διάδοσης της
COVID-19 συνολικής δαπάνης 10.000 €.
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 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 Υγειονομικού Υλικού λόγω έκτακτων αναγκών αποτροπής της
10.000,00 €
5152
διάδοσης της COVID-19
Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Υγιεινής λόγω έκτακτων αναγκών
10.000,00 €
5152
αποτροπής της διάδοσης της COVID-19
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1287/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 24ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’
Φάση)», αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10654/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1898/12-072022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς
έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%) και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)»,
αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ.
6/182/07-07-2022 (Θέμα 21ο) 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 παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για
την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (διαπλάτυνση) και ασφαλτόστρωση της τοπικής οδού
προς τον αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας, στην περιοχή του ομώνυμου οικισμού και συγκεκριμένα στο
δεύτερο τμήμα του δρόμου που είναι χωματόδρομος. Σκοπός της βελτίωσης είναι η δημιουργία κατάλληλων
υποδομών για την κυκλοφορία τουλάχιστον ενός μεγάλου οχήματος και για την γενικότερη αναβάθμιση του
Αρχαιολογικού χώρου, έτσι ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών αξιοποιώντας το μνημείο του τόπου.
Η οριζοντιογραφία ακολουθεί τη χάραξη της υφιστάμενης οδού, βελτιώνοντας όμως τα χαρακτηριστικά της
με διαπλάτυνση 2 μέτρων από τη βάση του πρανούς προς την πλευρά ανάντη του δρόμου για τη δημιουργία
τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων και επιπλέον τη βελτίωση του
οδοστρώματος.
2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.
2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο : «Αποκατάσταση οδού προς Αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Ά φάση)»
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ.
3. Η Μελέτη : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η. και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 99907/9383/28-072020 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου
(Τ.Σ.Ε.).
4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την υπ’ αριθ. 25/1675/06-10-2020απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το από 23-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού της από 04-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσιών
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147), με α/α/ συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 91889
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α.. Επίσης
εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας
ανοιχτής διαδικασίας για την
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147), στον
οριστικό ανάδοχο, την εργοληπτική επιχείρηση: «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με ποσό προσφοράς
115.682,92€ χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 52,18% και τέλος εγκρίνει την
ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον οικονομικό φορέα: «ΝΤΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό
των 115.682,92€ χωρίς το Φ.Π.Α.
5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 07-01-2021 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου
και του Αναδόχου : «ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για ποσό 115.682,92€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ),
ήτοι ποσού 143.446,82€ (με ΦΠΑ).
6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα
(360) ημερολογιακές μέρες με λήξη την 02-01-2022, με την υπ’ αριθ. 34/1971/08-12-2021 (ΑΔΑ:
Ψ9ΣΛ7Λ9-ΕΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση
προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 02-07-2022 και με την υπ’ αριθ. 85313/8350/28-06-2022
εισήγηση της ΔΤΕΠΕΙ (ΤΣΕ), ζητήθηκε η χορήγηση 2 η παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των
εργασιών έως 02-01-2023.
7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 60,00% των εργασιών.
Β. ΕΙΔΙΚΑ :
1.

1ος Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%) :
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :
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Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν
περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την
έντεχνη και πλήρη κατασκευή του έργου.
➢ Συγκεκριμένα οι έντονες βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν προκάλεσαν διαβρώσεις και κατολισθήσεις
σε σημεία των πρανών καθώς και στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων στα πλατώματα του δρόμου,
γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης των πρανών με την
επέκταση των τοίχων αντιστήριξης από συρματοκιβώτια.
➢ Συντάχθηκε λοιπόν ο παρών 1ος ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές αυτές
εργασίες καθώς και 1 νέα τιμή σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και τις
προμετρήσεις που τον συνοδεύουν, παρουσιάζει δε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις ποσοτήτων
εργασιών, οι οποίες οφείλονται στις ανάγκες που προέκυψαν στο στάδιο κατασκευής.
➢ Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 164.207,51€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%) πληρεί αθροιστικά την
περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη
«σύμβαση ήσσονος σημασίας» και δύναται να τροποποιείται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης.
➢

➢ Η υπ’ αριθ. 6/182/07-07-2022 (Θέμα 21ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του
1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,47%), του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης
164.207,51€ με το Φ.Π.Α.
➢ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 20.760,69€, καλύπτεται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,47%), για ποσό 164.207,51 € με το Φ.Π.Α..
Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 164.207,51€ με το Φ.Π.Α. (164.207,51€ με το Φ.Π.Α.
(132.425,41€ για εργασίες και 31.782,10€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι σε υπέρβαση κατά 20.760,69€ ή ποσοστό
υπέρβασης 14,47%…».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1ο

1ο

Α. Εγκρίνει τον
Α.Π.Ε. και το
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού
προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», με
υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 20.760,69 με το Φ.Π.Α. και με τροποποίηση
της σύμβασης κατά 14,47% ήτοι συνολικής δαπάνης 164.207,51 € με Φ.Π.Α. (132.425,41 € για εργασίες
και 31.782,10 € για το Φ.Π.Α.), υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/182/07-07-2022 (Θέμα 21ο) Πράξη
του.
Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 20.760,69 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1ου Α.Π.Ε.
➢

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.
.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Βαρέλης Δημήτριος
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Δημητρίου Δημήτριος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1288/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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.
108609/1863/11-07-2022 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 25ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο
προς Ανθοχώρι Μετσόβου», αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ», 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 163473/24-102017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10655/12-07-2022 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1899/12-07-2022
στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«…. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 10-11-2021 για ποσό 42.096,77€ χωρίς το Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
και λήγει στις 10-03-2022 και με την υπ’ αριθ. 4/269/18-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΔΒ7Λ9- Ω74) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1 η παράταση προθεσμίας του έργου του
θέματος, μέχρι την 30-07-2022.
7. Με την από 28-06-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών
του έργου, μέχρι την 30-12-2022 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.
8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2022, για εκτέλεση
των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-12-2022 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου της εργολαβίας, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί., λόγω των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 60,00% των εργασιών του έργου.
Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των καθιζήσεων, στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου, αφού πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερη ολίσθηση του
εδάφους. Επιπλέον απαιτείται χρόνος για την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου
της εργολαβίας.
Εισηγούμεθα
την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληξε την 30-07-2022 μέχρι την
30-12-2022, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι
Μετσόβου», αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-12-2022,
μέχρι την 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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 19/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 19/1289/13-07-2022
Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
09.00, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ
Α΄136), 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. 108609/1863/11-07-2022 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 26ο
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη
διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, του έργου
“GATE – Greece Albania Trans-sectoral Energy” του Προγράμματος Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου».
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).
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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. 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. 7217/12-07-2022 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1900/1307-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και
εισηγείται τα εξής:
«… Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί ως εταίρος (PB2) το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση,
το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, του έργου “GATE – Greece Albania Transsectoral Energy” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania
2014-2020”, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
“Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020” ΣΑΕΠ518/6, με κωδικό
Αριθμό Έργου 2018ΕΠ51860037, MIS code 5030785.
Προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης του ενημερωτικού εργαστηρίου του έργου G.A.T.E.
που περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2.2.2 «Δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας» της από 7/7/2021 σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με την εταιρία COMITECH A.E. (ΑΔΑΜ:21SYMV008922545 ), για την «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικο0ινωνίας, του
έργου “GATE-Greece Albania Trans-sectoral Energy” του προγράμματος Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου», λόγω της άρσης των
περιορισμών που είχαν επιβληθεί εξ’ αιτίας του COVID19, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 84136/5655/1-6-2022
(αρ πρωτ αναδόχου 155/1.6.2022) αίτημα του αναδόχου.
Έχοντας υπόψη το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του έργου "GATE
– Greece Albania Trans-sectoral Energy”και ειδικότερα όσα αναφέρονται σε αυτό ήτοι :
…………….
Σε συνέχεια των ανωτέρω, υποβάλλεται συνημμένα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του ανωτέρω έργου, και
Εισηγούμαστε
Την τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης του ενημερωτικού εργαστηρίου του έργου G.A.T.E. που
περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2.2.2 «Δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας» της από 7/7/2021 σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με την εταιρία COMITECH A.E. (ΑΔΑΜ:21SYMV008922545 ), για την «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικο0ινωνίας, του
έργου “GATE-Greece Albania Trans-sectoral Energy” του προγράμματος Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου», λόγω της άρσης των
περιορισμών που είχαν επιβληθεί εξ’ αιτίας του COVID19, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 84136/5655/1-6-2022
(αρ πρωτ αναδοχου 155/1.6.2022) αίτημα του αναδόχου.
ΩΣ ΕΞΗΣ
«Διοργάνωση ενημερωτικού εργαστηρίου στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει τις παρακάτω
προδιαγραφές/υποχρεώσεις:
- Διοργάνωση Ενημερωτικού Εργαστηρίου στα Ιωάννινα, με στόχο τους 200-300 συμμετέχοντες (φυσική
παρουσία & ψηφιακή παρακολούθηση), διάρκειας 2-3 ωρών
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-

Παροχή συντονιστή (moderator) της εκδήλωσης.
Δημιουργία του προγράμματος του εργαστηρίου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και τον
επικεφαλής εταίρο
- Προώθηση του εργαστηρίου μέσω διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας στη σελίδα Facebook του έργου
- Σύνταξη ενός (1) δελτίου τύπου για αποστολή προς τα τοπικά ΜΜΕ
- Κάλυψη κόστους ενοικίασης / μίσθωσης / παροχής του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού,
χώρου, λογισμικού κλπ για την άρτια διοργάνωση του εργαστηρίου.
- Βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου & ανάρτηση στη σελίδα Facebook του έργου
- Παροχή υπηρεσιών catering (διάλειμμα καφέ) για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
- Παροχή γεύματος εργασίας για τους παρόντες ομιλητές & συντελεστές του έργου μετά τη λήξη της
εκδήλωσης»
Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο διεξαγωγής του ενημερωτικού εργαστηρίου, χωρίς μεταβολή
της συμβατικής αξίας για την εν λόγω δράση. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ….».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, Πρακτικό 1/01-06-2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του έργου "GATE – Greece Albania Trans-sectoral
Energy” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA
Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, αρμόδια για την παραλαβή των υπηρεσιών του ανωτέρω έργου η οποία
συγκροτήθηκε με την 102170/8103/8-7-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 9Φ007Λ9-ΛΡΗ),
αποτελούμενη από τους:
1. Καλλιόπη Τέσια, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού
- Οικονομικού ως πρόεδρο,
2. Αγνή Αναστασέλου, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος
3. Βασίλειο Κατόπη, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ως τακτικό μέλος
συνεδρίασε σήμερα 1-6-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 217 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου με παρόντα όλα τα μέλη με θέμα την τροποποίηση του τρόπου υλοποίησης
του ενημερωτικού εργαστηρίου του έργου G.A.T.E. που περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2.2.2 «Δράσεις Διάχυσης
και Επικοινωνίας» της από 7/7/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρία COMITECH A.E.
(ΑΔΑΜ:21SYMV008922545), για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση, το συντονισμό και για
την οργάνωση δράσεων επικο0ινωνίας, του έργου “GATE-Greece Albania Trans-sectoral Energy” του
προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας
Ηπείρου», λόγω της άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί εξ’ αιτίας του COVID19, σύμφωνα με το με αρ.
πρωτ. 84136/5655/1-6-2022 (αρ πρωτ αναδοχου 155/1.6.2022) αίτημα του αναδόχου.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το τεχνικό δελτίο της πράξης με ΑΔΑΜ 20REQ006974779, και το budget justification του έργου, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Την υπ’ αριθ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την
οποία εγκρίνονται οι δαπάνες του έργου GATE για την Περιφέρεια Ηπείρου, σε βάρος των αντίστοιχων
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 518/6, με κωδικό αριθμό έργου 2018ΕΠ51860037 στην οποία έχει ενταχθεί,
με ΑΔΑΜ: 21REQ008436476,
3. Την υπ. αριθ 100938/7977/7.7.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας,
του έργου “GATE – Greece Albania Trans-sectoral Energy” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, με ΑΔΑΜ: 21AWRD008885057,
4. Την από 7.7.2021 Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών (συγκεκριμένα το άρθρο 32) για την «Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης για τη διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικο0ινωνίας, του έργου
“GATE-Greece Albania Trans-sectoral Energy” του προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου», ποσού 11.7080,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με την εταιρία COMITECH A.E. (ΑΔΑΜ: 21SYMV008922545),
5. Το εν ισχύ από 5/5/2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου GATE AF v.2.3 MIS code 5030785, με
την οποία παρατείνεται η ημερομηνία λήξης του έργου μέχρι την 31/8/2022
6. την ισχύ της ανωτέρω συμβάσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αφού, «…κατόπιν σχετικής έγκρισης συνολικής χρονικής παράτασης της Πράξης από
την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος,… …οι υποχρεώσεις του αναδόχου εκτείνονται για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα της παράτασης»,
7. To εμπρόθεσμο του αιτήματος 84136/5655/1-6-2022 (αρ πρωτ αναδόχου 155/1.6.2022) αίτημα του
αναδόχου αφού σε συνεργασία με LB έχει ορισθεί ως ημερομηνία διεξαγωγής της δράσης η 15-6-2022)
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Το γεγονός ότι λόγω άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 από 1-6-2022 δίνεται η
δυνατότητα διεξαγωγής του εργαστηρίου με φυσική παρουσία
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την τεκμηρίωση της αιτούμενης τροποποίησης, η προς παροχή αιτουμένη
αλλαγή είναι υψηλότερου κόστους από την συμβασιοποιημένη, και εξασφαλίζει με επιπλέον μέσα τα
αναμενόμενα αποτελέσματα δημοσιοποίησης- διάχυσης του έργου GATE .
10. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει ουδεμία αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της συμβάσης,
11. Τις διατάξεις του Άρθρου 32. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αντικείμενο
Υπηρεσιών ισχύουσας σύμβασης, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στη σελίδα 16 αυτής και στο σημείο:
8.

«•
Δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας
Οι(Η) δράσεις περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εργαστηρίου στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του έργου και
των αποτελεσμάτων του, καθώς και παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τα παρακάτω:
Διοργάνωση ενημερωτικού εργαστηρίου στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει τις παρακάτω
προδιαγραφές/υποχρεώσεις:
-

Διοργάνωση Διαδικτυακού εργαστηρίου με ζωντανή ροή μέσω κοινωνικών δικτύων με στόχο τους
200-300 συμμετέχοντες, διάρκειας 2-3 ωρών.
Παροχή συντονιστή (moderator) της εκδήλωσης.
Δημιουργία του προγράμματος του εργαστηρίου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και τον
επικεφαλής εταίρο
Προώθηση του εργαστηρίου μέσω διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας και της δημιουργίας και
αποστολής ενός (1) δελτίου τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ
Κάλυψη κόστους ενοικίασης / μίσθωσης / παροχής του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού,
χώρου, λογισμικού κλπ για την άρτια διοργάνωση του εργαστηρίου.
Βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου
Παροχή υπηρεσιών catering για τους παρόντες ομιλητές & συντελεστές του έργου»
Εγκρίνει

Την τροποποίηση του Άρθρου 32. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αντικείμενο Υπηρεσιών
σύμβασης, στο αντικείμενο της Διοργάνωσης ενημερωτικού εργαστηρίου στα Ιωάννινα , σελ.16 ισχύουσας
σύμβασης, όπου αναγράφεται,
• Δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας
Οι(Η) δράσεις περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εργαστηρίου στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του έργου
και των αποτελεσμάτων του, καθώς και παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τα παρακάτω,
ΩΣ ΕΞΗΣ
«Διοργάνωση ενημερωτικού εργαστηρίου στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει τις παρακάτω
προδιαγραφές/υποχρεώσεις:
- Διοργάνωση Ενημερωτικού Εργαστηρίου στα Ιωάννινα, με στόχο τους 200-300 συμμετέχοντες (φυσική
παρουσία & ψηφιακή παρακολούθηση), διάρκειας 2-3 ωρών
- Παροχή συντονιστή (moderator) της εκδήλωσης.
- Δημιουργία του προγράμματος του εργαστηρίου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και τον
επικεφαλής εταίρο
- Προώθηση του εργαστηρίου μέσω διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας στη σελίδα Facebook του έργου
- Σύνταξη ενός (1) δελτίου τύπου για αποστολή προς τα τοπικά ΜΜΕ
- Κάλυψη κόστους ενοικίασης / μίσθωσης / παροχής του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού,
χώρου, λογισμικού κλπ για την άρτια διοργάνωση του εργαστηρίου.
- Βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου & ανάρτηση στη σελίδα Facebook του έργου
- Παροχή υπηρεσιών catering (διάλειμμα καφέ) για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
- Παροχή γεύματος εργασίας για τους παρόντες ομιλητές & συντελεστές του έργου μετά τη λήξη της
εκδήλωσης»
Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο διεξαγωγής του ενημερωτικού εργαστηρίου, χωρίς μεταβολή της
συμβατικής αξίας για την εν λόγω δράση.
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

………….…………………………………………………………………………………………..….».
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος,
τοποθετήθηκε ως εξής: «Ναι και να προσκληθούμε στη διοργάνωση του σεμιναρίου».
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της από 07-07-2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
της εταιρείας «COMITECH A.E.», αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη
διαχείριση, το συντονισμό και για την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, του έργου “GATE –
Greece Albania Trans-sectoral Energy” του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, Περιφέρειας Ηπείρου»,
σύμφωνα με το Πρακτικό 1/01-06-2022 (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής, ως προς το άρθρο 32 της σύμβασης, το οποίο τροποποιείται όπως κατωτέρω
αναφέρεται και αφορά αποκλειστικά στον τρόπο διεξαγωγής του ενημερωτικού εργαστηρίου,
χωρίς μεταβολή της συμβατικής αξίας για την εν λόγω δράση, ως εξής:
«Διοργάνωση
ενημερωτικού
προδιαγραφές/υποχρεώσεις:

εργαστηρίου

στα

Ιωάννινα

που

περιλαμβάνει

τις

παρακάτω

- Διοργάνωση Ενημερωτικού Εργαστηρίου στα Ιωάννινα, με στόχο τους 200-300 συμμετέχοντες (φυσική
παρουσία & ψηφιακή παρακολούθηση), διάρκειας 2-3 ωρών
- Παροχή συντονιστή (moderator) της εκδήλωσης.
- Δημιουργία του προγράμματος του εργαστηρίου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και τον επικεφαλής
εταίρο
- Προώθηση του εργαστηρίου μέσω διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας στη σελίδα Facebook του έργου
- Σύνταξη ενός (1) δελτίου τύπου για αποστολή προς τα τοπικά ΜΜΕ
- Κάλυψη κόστους ενοικίασης / μίσθωσης / παροχής του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, χώρου,
λογισμικού κλπ για την άρτια διοργάνωση του εργαστηρίου.
- Βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου & ανάρτηση στη σελίδα Facebook του έργου
- Παροχή υπηρεσιών catering (διάλειμμα καφέ) για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
- Παροχή γεύματος εργασίας για τους παρόντες ομιλητές & συντελεστές του έργου μετά τη λήξη της εκδήλωσης»

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

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

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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