
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2013 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 
τέσσερις (4) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 84426/3297/02-09-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 100.000,00 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’). 

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.∆. 7/2013καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 42745/1894/09-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 18/688/21-06-2013 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 Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
58581/5604/18-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 42784/4018/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 81201/8116/22-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 81349/3132/23-08-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε 
το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 13-08-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή «…. ξεκινώντας από τον 
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πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο το 

δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την 

εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου 

του, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι 

όλοι οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων ήταν πλήρεις. Στη συνέχεια 

έγινε έλεγχος της ορθότητας συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (αριθμητική 

και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, πληρότητα των υπογραφών –μονογραφών) 

σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι όλα τα 

οικονομικά έντυπα ήταν έγκυρα πλην του 1
ου

 διαγωνιζόμενου του οποίου το συμπληρωμένο  

έντυπο της οικονομικής  προσφοράς ήταν σε μη σφραγισμένο φάκελο και ως εκ τούτου 

αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού. Επίσης, παρακρατήθηκαν τα 

κατά νόμο μηχανόσημα τα οποία και διαγράφηκαν. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να 

εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο 

αυτό αποφάσισε: α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί 

από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά 

τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων 

γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 13-08-2013, 

οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Την 13-08-2013 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές -όπως προκύπτει από 

τις σχετικές βεβαιώσεις- είναι γνήσιες, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι όλες προσφορές είναι 

παραδεκτές και αναγράφονται στον «Πίνακα II» που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 

14.00 της 13-08-2013, ο  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσμα με 

γραπτή ανακοίνωση, γίνονται δεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός 

μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με 

ποσοστό έκπτωσης 54 % και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με έναρξη 

την 14-08-2013 και ώρα 7:30 και με λήξη την 19-08-2013 και ώρα 15:00.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1018/04-09-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 54% και ποσό προσφοράς 
€ 37.398.37 χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του µειοδότη (54%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

..................................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2013 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 
τέσσερις (4) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 84426/3297/02-09-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 100.000,00 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’). 

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.∆. 7/2013καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 42742/1893/09-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 18/687/21-06-2013 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 Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
57941/5542/17-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 42778/4014/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 81414/8133/23-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 81433/3134/23-08-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε 
το από 09-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 6-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή «…. 
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ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε 
διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
διακήρυξης. Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς 
σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα 
πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και 
διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα 
συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του 
ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι 
όλες γίνονται δεκτές. Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
(γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της 
συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της 
συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες 
Αρχές. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 08-08-2013 , οπότε και στην κατοχή της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής. Την 09-08-2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού 
διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι 
γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, όπως 
αναγράφονται στον Πίνακα (II) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό ….. Την 13:00 µ.µ. της  
09-08-2013, η Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή 
ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι 
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΙΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.∆.Ε. », 
µε ποσοστό έκπτωσης 5 % ήτοι ποσό 77.235,77 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  και ότι για την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 10-08-2013  και ώρα 7:00 και µε λήξη την 14-08-
2013 και ώρα 15:00 .….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1019/04-09-2013) 

− Την έγκριση του από 09-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΖΙΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 5% και ποσό προσφοράς € 77.235,77 
χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΖΙΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Ε.∆.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του 
µειοδότη (5%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας. 

................................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7Λ9-Γ9Ψ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2013 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 
τέσσερις (4) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 84426/3297/02-09-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 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’). 

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.∆. 7/2013καθώς και του Ν. 4053/2012.  

6. Την αρ. 42739/1892/09-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: 
«Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 18/686/21-06-2013 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 Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
57943/5543/17-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 42780/4015/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 82457/8222/27-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 82527/3208/27-08-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε 
το από 19-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 6-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή «…. 

ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7Λ9-Γ9Ψ



ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας ήλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 με βάση τα δικαιολογητικά και το 

περιεχόμενο του φακέλου του, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο 

αυτό διαπιστώθηκε ότι όλοι οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων ήταν 

πλήρεις, πλην του κ. Κων/νου Μπογιατζόγλου στον φάκελο του οποίου δεν βρέθηκε βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α.), συνεπώς η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 23.2.2.β και 24.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της 

ορθότητας συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς (αριθμητική και ολόγραφη 

αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, πληρότητα των υπογραφών–μονογραφών) σύμφωνα με το 

άρθρο 24.2 της διακήρυξης. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι όλα τα οικονομικά έντυπα ήταν 

έγκυρα. Επίσης, παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα τα οποία και διαγράφηκαν. Μετά τα 

παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 

17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 

επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε: α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με 

μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά 

τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Η παραπάνω 

διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 16-8-2013, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού 

περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Την 19-8-

2013 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι 

εγγυητικές επιστολές -όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις- είναι γνήσιες, αποφάσισε 

ομόφωνα ότι οι όλες προσφορές εκτός του κ. Κων/νου Μπογιατζόγλου είναι παραδεκτές και 

αναγράφονται στον «Πίνακα II» που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00 της 19-08-

2013, ο  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσμα με γραπτή ανακοίνωση 

οτι γίνονται δεκτές οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων εκτός του κ. Κων/νου Μπογιατζόγλου 

και ότι προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Μπενετάτος Δημήτριος με ποσοστό έκπτωσης 51 

% .….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1020/04-09-2013) 

− Την έγκριση του από 19-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ηµήτριος 
Μπενετάτος, µε ποσοστό έκπτωσης 51% και ποσό προσφοράς € 39.837,40 χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ∆ηµήτριο Μπενετάτο και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (51%) είναι συµφέρουσα, και 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

................................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7Λ9-Γ9Ψ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2013 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 τέσσερις (4) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 84426/3297/02-09-2013 
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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος 
Ιωάννης, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2013 δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη 
Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού € 40.000,00 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’). 

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.∆. 7/2013καθώς 
και του Ν. 4053/2012.  

6. Την αρ. 53397/2274/05-06-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 14-06-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αντιµετώπιση 
κατολίσθησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού 40.000 
€ µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 18/690/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο του 
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θέµατος, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
58584/5606/18-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, 
η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 53736/5107/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

8. Το αριθµ. πρωτ. 82459/8223/27-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 82533/3209/27-08-2013 στον φάκελο 
11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 01-08-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής: «…. ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης προσφοράς) μειοδότη ήλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό 

(σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 με 

βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της 

διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η προσφορά με αρ. κατάθεσης «3» της Ε.Ε. «ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΝΙΚΑ» αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού καθόσον έλλειπε η 

βεβαίωση εισφοράς στον Επιστημονικό Σύλλογο και η υπεύθυνη δήλωση για το όριο του 

ανεκτέλεστου. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και 

ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Τέλος ήλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με το Ν. 3669/08 

(Κ.Δ.Ε.) και το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω 

διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - μονογραφών στο έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, γίνονται δεκτές οι υπόλοιπες προσφορές, οι 

οποίες και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνημμένο του 

παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη 

διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που 

εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη 

συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας 

από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή 

της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση την 21 – 08 – 

2013 και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές 

βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων 

είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. 

Την 11.00΄ π.μ. της 21-08-2013 ο Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω 

αποτέλεσμα με γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι 

παραδεκτές και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 05,00% και ποσό προσφοράς 30.894,30€ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με έναρξη την 22-

08-2013 και ώρα 7:30 και λήξη την 26-08-2013 και ώρα 14:30 …. ». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
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σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική 
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1021/04-09-2013) 

− Την έγκριση του από 21-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-
2013 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί της Ε.Ο. Άρτας – 
Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 05,00% και ποσό 
προσφοράς 30.894,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.∆.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη (5%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επαναλαµβάνοντας –  
όπως και στη σχετική αριθµ. 18/690/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής – 
τη διαφωνία για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης 
και συνήθως µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
18/690/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός.  

...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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