
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.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 ∆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, Ν.3481/2006, Ν.3614/2007 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 καθώς και των Ν. 4155/2013 και Ν. 4156/2013. 

6. Την αριθµ. 36213/∆Ε-4380/14-08-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εγκρίνεται η 
ένταξη, του παραπάνω έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη 
ΣΑΕΠ-018/8 µε αρ. 2012ΕΠ01880038. 

7. Την αριθµ. 27/1126/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 84642/8382/21-09-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 62364/6082/12-
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07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει του αρ. πρωτ. 
3418/22-08-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του 
έργου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 34/1407/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η οποία 
απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και ορίσθηκε η 12η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Την αριθµ. 37/1525/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-12-2012 επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, και 
ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», η οποία 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 6.547.012,98 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 28,41%. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59866/5721/21-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 59952/2159/21-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …..  Σας υποβάλλουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο την σχετική αίτηση του αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση προκαταβολής και 
σας αναφέρουµε σχετικά τα εξής: 1. Ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί έντοκη 
προκαταβολή µε βάση το άρθρο 16.1 της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρ.3α του 
άρθρου 51 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), ανερχόµενη σε ποσοστό 5% του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του 
έργου. 2. Το έργο ανήκει στην παραπάνω περίπτωση και καθόσον δεν έχει ακόµη 
σηµειωθεί «εκκίνηση» των εργασιών, κρίνουµε ότι µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο 
προκαταβολή σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, σύµφωνα 
µε την παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 για την καλύτερη οργάνωση του 
εργοταξίου και γενικά την δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την έντεχνη, άρτια και 
εµπρόθεσµη περαίωση του έργου. Η συµβατική αξία των εργασιών ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 6.352.773,14 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το ποσό που 
εισηγούµαστε να χορηγηθεί σαν προκαταβολή ανέρχεται σε 6.352.773,14 € *5% = 
317.638,66 € χωρίς ΦΠΑ και παρακαλούµε για την έγκρισή του.  Για τη χορήγηση της 
προκαταβολής και σε συνέχεια την απόσβεσή της θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από 
το νόµο σχετική διαδικασία.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/759/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής, για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», ποσού € 317.638,66 χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, η οποία ανέρχεται σε € 
6.352.773,14 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 16.1 της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4156/2003, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και 
άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύµφωνα και µε την ανωτέρω (υπό στ. 10) εισήγηση της 
∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην οποία 
αναφέρεται ότι: « ….. κρίνουµε ότι µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε 
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ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, σύµφωνα µε την παρ.3α του 
άρθρου 51 του Ν.3669/2008 για την καλύτερη οργάνωση του εργοταξίου και γενικά την 
δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την έντεχνη, άρτια και εµπρόθεσµη περαίωση του 
έργου ….». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, και επανέλαβε τη θέση που έχει 
υποστηρίξει στις σχετικές αριθµ. 27/1126/21-09-2012, 34/1407/28-11-2012 και 37/1525/27-
12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και αφορά στην πρότασή του για τα µεγάλα 
έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
...................................................................................................................................................... 
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

3 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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