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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το αριθµ. 4/2018 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, την πρώτη (01) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 9.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 11549/494/30-01-2018 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, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραµπίνας Ιωάννης,
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το µέλος της
Επιτροπής, Γκεσούλης Ηλίας
και η Αν. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού, για την
ανάθεση της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την
απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων
Καρυδά– Παντοκράτορα”» προϋπολογισµό 46.996,00 €, 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-042014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241).
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 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 ∆/σης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια», 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.
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες 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.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9797/159/26-01-2018 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 10749/473/29-01-2018 στον φάκελο εισηγήσεων 2018 Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι έχει ενταχθεί µελέτη στην ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20172019» (Υποέργο: Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την
υλοποίηση του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”») και
προϋπολογισµό 46.996,00 € (Σχετ. η µε αριθ. Πρωτ. 130987/5207/16-11-2017 Απόφαση
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµός αποφαινόµενων οργάνων της ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού). Στα πλαίσια της ανωτέρω πίστωσης, από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας έχουν συνταχθεί τα τεύχη δηµοπράτησης
της ανωτέρω µελέτης µε προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης 37.900,00 € χωρίς ΦΠΑ και
46.996,00 € µε ΦΠΑ. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Τεύχος τεχνικών δεδοµένων, Προεκτίµηση αµοιβής µε τα προσαρτήµατα
αυτών) καθώς και σχέδιο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας της µελέτης: «Μελέτη
κτηµατογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου
“∆ιαµόρφωση χειµάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”» και εισηγείται την έγκριση των
τευχών και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, προκειµένου να
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 4/209/01-02-2018)

−

−

Καταρτίζει τη διακήρυξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016),
για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης µελέτης κάτω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν.
4412/2016, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε.
Πρέβεζας «Μελέτη κτηµατογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση
του έργου “∆ιαµόρφωση χειµάρρων Καρυδά– Παντοκράτορα”», προεκτιµώµενης αµοιβής
37.900,00 € χωρίς ΦΠΑ και 46.996,00 € µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 9797/159/26-01-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας
εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος τεχνικών δεδοµένων,
Προεκτίµηση αµοιβής µε τα προσαρτήµατα αυτών) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης,
σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 «Αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» και
Εγκρίνει την δηµοπράτηση της µελέτης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές
αποφάσεις της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και έπρεπε να γίνει ανοιχτός
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µειοδοτικόςδιαγωνισµός.
.……………………………………………………………………………………..……....................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1.

Σιαράβας

Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3. Καττής Νικόλαος
4. Καραµπίνας Ιωάννης

Η Αν. Γραµµατέας
Ανθούλα Κατηρτζίδη

5. Πότσης Οδυσσέας
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζάψας Γεώργιος

Κων/νος,

