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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης, λόγω ανωτέρας βίας και κατεπείγοντος, των εργασιών 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στη 
θέση Λυγιά», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε αναθεώρηση και 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’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

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». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4013/2011. 

6. Την αριθµ. 22919/1193/12.03.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στη θέση Λυγιά», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28190/2697/27-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28708/1024/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος 
(Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισµός µελέτης, Τιµολόγιο µελέτης, Έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων), όπως 
συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το τµήµα Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 23009/2194/27-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, 
λόγω ανωτέρας βίας και κατεπείγοντος. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται 
ειδικότερα τα εξής: « … Σας γνωρίζουµε ότι στις 7 Μαρτίου 2013 σηµειώθηκε α̟οκο̟ή του 
οδοστρώµατος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στη Χ.Θ.30+500 σε µήκος 40 ̟ερί̟ου 
µέτρων και σε ̟λάτος µισής λωρίδας κυκλοφορίας. Ε̟ειδή, η κατάσταση λόγω και της 
µεγάλης και βαρείας κυκλοφορίας, εγκυµονούσε τον κίνδυνο ε̟έκτασης σε όλο το ̟λάτος 
της οδού µε ̟ροφανείς κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, η Υ̟ηρεσία µας 
ζήτησε α̟ό την Τροχαία Πρέβεζας τη διακο̟ή της κυκλοφορίας και τη διοχέτευσή της α̟ό 
τη δηµοτική οδό µέσω Λυγιάς. Κατό̟ιν των ̟αρα̟άνω η Υ̟ηρεσία µας συνέταξε τεχνική 
µελέτη για την α̟οκατάσταση του ̟ροβλήµατος συνολικής δα̟άνης 73.000,00 ευρώ (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  
Ε̟ειδή :  
1. Η διακο̟ή της κυκλοφορίας στη συγκεκριµένη Ε.Ο. δηµιουργεί µεγάλα ̟ροβλήµατα 

στην οδική σύνδεση των δύο ̟όλεων και δεδοµένου ότι εκτός των άλλων εξυ̟ηρετεί 
και τη βαρεία κυκλοφορία των οχηµάτων ̟ου διακινούνται α̟ό το Λιµένα 
Ηγουµενίτσας και 

2. Η δηµοτική οδός, µέσω της ο̟οίας διεξάγεται η κυκλοφορία είναι µικρής 
κυκλοφοριακής ικανότητας (µικρό ̟λάτος, ̟εριορισµένης αντοχής του 
οδοστρώµατος) , δεν ̟ροσφέρεται σε κάθε ̟ερί̟τωση για τη χρήση της για µακρό 
χρονικό διάστηµα ως ̟αρακαµ̟τήριος της Ε.Ο. 
Ήδη δε, έχουν σηµειωθεί ̟ροβλήµατα λόγω της µετακίνησης βαρέων οχηµάτων 
(νταλίκες κλ̟).  

Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε και ̟αρακαλούµε να α̟οφασίσετε για την 
ανάθεση των α̟αιτούµενων εργασιών του έργου στην Τεχνική Εταιρεία ‘ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 
ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΕ Ε.Ε.’, η ο̟οία διαθέτει την α̟αιτούµενη εµ̟ειρία και δέχεται να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα.». 

Στην εισήγηση επισυνάπτεται επίσης, το αριθµ. πρωτ. 21877/2095/07-03-2013 έγγραφο 
της ∆.Τ.Ε./Π.Η. προς την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πρέβεζας, µε κοινοποίηση προς την 
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας και τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 
Ηπείρου. Βάσει του ανωτέρω εγγράφου, εξεδόθη η επισυναπτόµενη στην εισήγηση, 
αριθµ. 1/7-3-2013 απόφαση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πρέβεζας, περί διακοπής της 
κυκλοφορίας. Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, στο αριθµ. πρωτ. 22001/972/08-
03-2013 απαντητικό της έγγραφο προς την ∆.Τ.Ε./Π.Η., αναφέρει εκτός των άλλων, ότι 
«… συντρέχει περίπτωση επείγουσας και ανωτέρας βίας για την άµεση αποκατάσταση της 
ζηµίας της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας, λόγω των µεγάλων κινδύνων που 
εγκυµονεί η χρήση της παρακαµπτήριας δηµοτικής παραλιακής οδού Λυγιάς, για την 
κυκλοφορία των οχηµάτων µέσω αυτής και ειδικά των βαρέων (νταλίκες, φορτηγά κλπ), 
που διακινούνται από τον Λιµένα Ηγουµενίτσας.».  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ότι το 
θέµα της κατασκευής του έργου είναι εξαιρετικά επείγον, για την άµεση αποκατάσταση των 
ζηµιών που προκλήθηκαν στην εθνική οδό από την αποκοπή του οδοστρώµατος, που είχε 
σαν αποτέλεσµα τη διακοπή της κυκλοφορίας και τη διοχέτευσή της από τη δηµοτική οδό 
µέσω Λυγιάς, γεγονός που δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στην κίνηση των οχηµάτων και 
ειδικά των βαρέων (νταλίκες), δεδοµένου ότι εξυπηρετείται και η κυκλοφορία των 
οχηµάτων που διακινούνται από το Λιµένα Ηγουµενίτσας. Η Υπηρεσία, αµέσως µόλις 
δηµιουργήθηκε το πρόβληµα, προχώρησε άµεσα, στην εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής 
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µελέτης για την αποκατάσταση της οδού, µε πασσάλωση. Επίσης σηµείωσε ότι µε 
σχετικό έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η., ζητήθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Πρέβεζας, σε συνεργασία µε την Τροχαία Πρέβεζας, να τοποθετηθεί σχετική 
σήµανση για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγήθηκε 
να εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάθεση του έργου, λόγω ανωτέρας βίας και του 
κατεπείγοντος, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., ώστε να 
υπογραφεί άµεσα η σύµβαση µε τον ανάδοχο, και να ολοκληρώσει τις εργασίες µέχρι το 
Πάσχα.  

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, τοποθετήθηκαν 
θετικά στο αίτηµα, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και του κατεπείγοντος, µε την 
προϋπόθεση ότι η ευθύνη για την περαίωση του έργου µέχρι το Πάσχα, βάσει των 
διαβεβαιώσεων του Περιφερειάρχη, ανήκει στην επίβλεψη και στην ανάδοχο εταιρεία. 
Επιπλέον τόνισαν ότι η σήµανση και τα µέτρα ασφαλείας της κυκλοφορίας στην 
παρακαµπτήρια οδό, θα πρέπει να είναι αυξηµένα, ενώ σε ερώτησή τους για το θέµα της 
απευθείας ανάθεσης, λόγω ποσού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής σηµείωσε ότι σύµφωνα µε 
τις Υπηρεσίες, διασφαλίζεται η νοµιµότητα της διαδικασίας ανάθεσης, λόγω του 
κατεπείγοντος και της ανωτέρας βίας. 

Το µέλος της Επιτροπής κ. Πλιάκος Μιχαήλ, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µετά τη 
διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη ότι σύµφωνα µε τις Υπηρεσίες, διασφαλίζεται η 
νοµιµότητα της διαδικασίας ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/324/03-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, λόγω ανωτέρας βίας και κατεπείγοντος, των εργασιών του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στη θέση 
Λυγιά», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», βάσει της 
µελέτης και των συµβατικών τευχών που συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το 
Τµήµα Σ.Ε. της ∆.Τ..Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 
23009/2194/27-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Τεχνική Εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και 
δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες του έργου άµεσα, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,  

επειδή η εκτέλεση του έργου, λόγω ανωτέρας βίας και της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 
κρίνεται άµεση και επείγουσα, για την αποκατάσταση των ζηµιών στην εθνική οδό Πρέβεζας – 
Ηγουµενίτσας στη θέση Λυγιά, επειδή στις 7 Μαρτίου 2013 σηµειώθηκε αποκοπή του 
οδοστρώµατος της οδού, στη Χ.Θ.30+500 σε µήκος 40 περίπου µέτρων και σε πλάτος µισής 
λωρίδας κυκλοφορίας που προκάλεσε την εκ µέρους της Τροχαίας Πρέβεζας –µετά από 
αίτηµα της ∆.Τ.Ε./Π.Η.– διακοπή της κυκλοφορίας και τη διοχέτευσή της από τη δηµοτική οδό 
µέσω Λυγιάς, δεδοµένου ότι η κατάσταση του οδοστρώµατος, λόγω και της µεγάλης και 
βαρείας κυκλοφορίας, εγκυµονούσε τον κίνδυνο επέκτασης σε όλο το πλάτος της οδού µε 
προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας,  

και επειδή οι εργασίες του έργου του θέµατος πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα, για το λόγο ότι η 
διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας, δηµιουργεί µεγάλα 
προβλήµατα στην οδική σύνδεση των δύο πόλεων, και εκτός των άλλων εξυπηρετεί και τη 
βαρεία κυκλοφορία των οχηµάτων που διακινούνται από το Λιµένα Ηγουµενίτσας, ενώ η 
δηµοτική οδός, µέσω της οποίας διεξάγεται η κυκλοφορία είναι µικρής κυκλοφοριακής 
ικανότητας (µικρό πλάτος, περιορισµένης αντοχής του οδοστρώµατος), δεν προσφέρεται σε 
κάθε περίπτωση για τη χρήση της για µακρό χρονικό διάστηµα ως παρακαµπτήριος της 
εθνικής οδού, ήδη δε, έχουν σηµειωθεί προβλήµατα λόγω της µετακίνησης βαρέων 
οχηµάτων (νταλίκες κλπ). 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται το επείγον του έργου και η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δεδοµένου ότι 
έχει ήδη καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών από τότε που δηµιουργήθηκε το πρόβληµα και 
µέχρι να γίνει η µελέτη, ενώ τόνισε ότι και άλλες φορές γίνεται παράκαµψη της εθνικής οδού 
στο συγκεκριµένο σηµείο, από τη δηµοτική οδό Λυγιάς, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα 
στην κυκλοφορία, άρα δεν δικαιολογείται το επείγον του έργου, το οποίο –σε τελευταία 
ανάλυση– θα µπορούσε να δηµοπρατηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, που 
είναι πιο σύντοµη. 
.................................................................................................................................................. 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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