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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 11/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 35761/1187/21-03-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Λάζος Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος,  

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 65ο 

Έγκριση επανάληψης του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 
με ΦΠΑ, με τους ιδίους ορούς και προϋποθέσεις. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το 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). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 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)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί 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. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις 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, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), 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)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 
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80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 
4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125).  

6. Την αριθμ. 3/137/24-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του 
Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων 
αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τoν Δήμο 
Ζηρού και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 5164/82/16-01-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. πρωτ.13302/26-09-2017 απόφαση 
του Δήμου Ζηρού, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού, η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε με την αριθμ. 
8/172/15-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019». 
Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων 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. 34956/980/20-03-2018 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
35321/1175/20-03-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 

εισηγείται τα εξής: «Παρακαλούμε για την έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού του 

έργου του θέματος με τους ιδίους ορούς και προϋποθέσεις. Προτείνουμε να 
διεξαχθεί την 17-04-2018 ημέρα Τρίτη. Σας γνωρίζουμε ότι ο διαγωνισμός που είχε 
προγραμματιστεί για την 06-03-2018 αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας σύστασης της 
επιτροπής του διαγωνισμού.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/550/23-03-2018) 

Εγκρίνει την επανάληψη, στις 17-04-2018, ημέρα Τρίτη, του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 
του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων 
αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
εγκεκριμένη με την αριθμ. 3/137/24-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξη 
δημοπρασίας, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός που είχε προγραμματιστεί για την 06-03-2018 
αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισμού. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθμ. 3/137/24-
01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και πρέπει να γίνει ανοιχτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

       2. Λάζος Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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