
από το αριθμ. 2 / Πρακτικό Συνεδριάσεως

17/3/2022 ημέρα: Πέμπτη , στο γραφείο του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν της αρ. πρωτ. 80 /

Πρόσκλησής της.

Ελένη Νικολού ως Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κων/νος Έξαρχος

Ορέστης Μπρίκος

Θανάσης Ζαρπαλάς

Γεώργιος Ντάτσης

Πηνελόπη Μπολάνου ως μέλη του Συμβουλίου

ενώ απουσίαζε

Σπυρίδων Παππάς
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Γνωμοδοτεί σχετικά με:

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων αφού έλαβε υπόψη:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

17/3/2022

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου, παραβρέθηκαν

και μετείχαν οι:

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτό συγκροτήθηκε με την αρ.

πρωτ.16268/143/04-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί τροποποίησης της απόφασης

συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη διετία 2018-2019 και συνήλθε σε δημόσια

συνεδρίαση την:

15/3/2022

Παρούσα ήταν η γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου, Δέσποινα Σιαμπίρη, όπως ορίστηκε με την

ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε

σχετικά με το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση δημοπράτησης του έργου "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

και δημιουργία υποδομών για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας

του Δήμου Ιωαννιτών" με το σύστημα υποβολής προσφοράς που

περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση (κατασκευή) έργου σύμφωνα με το

άρθρο 50 του Ν. 4412/2016 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021) «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 » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα,



Παίρνοντας δε υπ’ όψη και:

αρ. γνωμοδότησης: / 49 / 17/3/2022 (Θ. 8 )

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κων/νος Έξαρχος

Ορέστης Μπρίκος

Θανάσης Ζαρπαλάς

Γεώργιος Ντάτσης

Πηνελόπη Μπολάνου

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 & 15 του Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999 «περί συλλογικών
οργάνων της Διοίκησης »

3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α’/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

4. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α'/22-2-2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ", όπως 

τροποποίηθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ‘‘Καλλικράτης’’ »

7. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23-12-

2003) «περί αποζημιώσεων μελών συλλογικών οργάνων »

8. Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου ».

α) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, που υποβλήθηκε με

το αρ.πρωτ.

21635/03-03-2022 με το οποίο διαβιβάστηκαν όλα τα συννημμένα έγγραφα του φακέλου

9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ‘‘Ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών », όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α’/05-04-2013),

«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις », άρθρο 47 παρ.3.

γ) όσα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

β) το υπόμνημα που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο

2

Υπέρ της έγκρισης δημοπράτησης του έργου: "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και

δημιουργία υποδομών για τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

Ιωαννιτών", με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει τη μελέτη και την εκτέλεση

(κατασκευή) έργου σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Δ.Ε.

Ελένη Νικολού

Γνωμοδοτεί ομόφωνα



56

protocollo@ioannina.gr

Αποστολή απάντησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 21635/03-03-2022

έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε αντίγραφο της αριθμ.      

2 / 49 / 17/3/2022 ( θέμα: 8 ο)

γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 15/4/2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.  Πρωτ. :

e-mail: protocollo@ioannina.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: Δεσπ. Σιαμπίρη

e-mail: d.siampiri@php.gov.gr ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τηλέφωνο: 26510 87337 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ.Σ.Δ.Ε. 

Ελένη Νικολού

mailto:d.siampiri@php.gov.gr
mailto:d.siampiri@php.gov.gr
mailto:d.siampiri@php.gov.gr
mailto:d.siampiri@php.gov.gr
mailto:protocollo@ioannina.gr
mailto:protocollo@ioannina.gr
mailto:protocollo@ioannina.gr
mailto:protocollo@ioannina.gr
mailto:d.siampiri@php.gov.gr



		2022-04-15T12:09:56+0300
	DESPOINA SIAMPIRI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




