
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 12ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 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. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης – Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-
2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού 

ΑΔΑ: ΒΛ9Ω7Λ9-87Θ



Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισµού 50.000,00 
€ µε τον ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 18/695/21-06-2013 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 56460/5384/12-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 55614/5302/11-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 80722/8071/21-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 80847/3120/21-08-2013 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, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας 
αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη 
αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς και αφού διαπίστωσε ότι αυτά έχουν καλώς, ανέδειξε µειοδότη τον Βασίλειο 
Χριστιά, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.837,41 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 
2%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1026/04-09-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Βασίλειος Χριστιάς, µε ποσοστό έκπτωσης 2% και 
ποσό προσφοράς € 39.837,41 χωρίς Φ.Π.Α. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Βασίλειο Χριστιά 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 (2%) 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 13ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-08-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», προϋπολογισµού € 15.000,00 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.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012.  

6. Την αρ. 54895/2334/10-06-2013 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: 
«Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», προϋπολογισµού 15.000 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 21/916/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο του θέµατος, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 71086/7006/22-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η 
οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 55130/5265/27-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.   

8. Το αριθµ. πρωτ. 80720/8070/21-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80849/3121/21-08-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
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δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 09-08-2013 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή: «…. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, τον έλεγχο για την 

αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς και αφού βρήκαμε ότι αυτά έχουν καλώς, η επιτροπή διαγωνισμού 

ανέδειξε μειοδότη τον Κόντη Νικόλαο που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 11.951,81 € χωρίς 

τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2% …. ». 

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 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 25/1027/04-09-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-08-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Κόντης Νικόλαος, 
µε ποσοστό έκπτωσης 2% και ποσό προσφοράς 11.951,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κόντη Νικόλαο, 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 (2%) 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. 21/916/24-07-2013 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. 21/916/24-
07-2013 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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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 14ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως θέση “Όµορφη Ράχη”», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 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. 46365/1996/20-05-2013 (σε Ορθή Επανάληψη την 22-07-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2008ΕΠ03000007 «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως 
θέση «Όµορφη Ράχη»», προϋπολογισµού 300.000 € µε τον Φ.Π.Α.   

7. Την αριθµ. 21/915/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 71084/7005/22-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 46430/4350/22-07-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 81515/8147/27-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 82340/3204/27-08-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «… Σας υποβάλλουμε συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-8-2013 σύμφωνα με την παραπάνω σχετική 

απόφαση της Ο.Ε./Π.Η. για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών του έργου του θέματος, 

όπως αυτά συντάχθηκαν και υπογράφηκαν από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καθώς και αντίγραφα των τριών (3) οικονομικών προσφορών, γνωρίζοντάς 

σας ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στο διάστημα των πέντε (5) ημερών από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος στον πίνακα της Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του 

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Από τον σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε με μέριμνα του προέδρου 

της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 

εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, διαπιστώθηκε η 

γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων …. ». 

Σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού «… 
ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας  ελέγχει για 

κάθε διαγωνιζόμενο  αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης έχει 

το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, 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 της διακήρυξης της 

δημοπρασίας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με 

τα άρθρα 23 και 24. Στη συνέχεια  ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους το 

παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 

(ΚΔΕ)  για 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  και ελέγχθηκε 

σύμφωνα με  το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)  η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου 

της οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και ολόγραφη   αναγραφή  του ποσοστού 

έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 12:00 της ίδιας ημέρας η Επιτροπή  

ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αποφάνθηκε ότι και οι τρεις (3) διαγωνιζόμενοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι οικονομικές προσφορές τους είναι παραδεκτές 

και ανακηρύσσει  προσωρινή μειοδότρια προσφορά την προσφορά της 1
ης

 κατά σειρά 

μειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης του παραπάνω πίνακα, «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,07%. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής  γνωστοποιεί  το παραπάνω αποτέλεσμα με προφορική και γραπτή 

ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΤΕΠΕΙ Περ. Ηπείρου 

και συντάχθηκε σχετική πράξη. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία (5) 

ημερολογιακών ημερών με έναρξη την 21/8/2013 και ώρα 07:00 και λήξη την 26/8/2013 

και ώρα 15:00 (λόγω αργίας επόμενη εργάσιμη ημέρα) …. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1028/04-09-2013) 
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− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως θέση “Όµορφη Ράχη”», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 49,07% και ποσό προσφοράς €  
124.220,21 χωρίς Φ.Π.Α. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», 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 (49,07%) 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 15ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - 
Ανθοχώρι», 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. 41234/1846/30-04-2013 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 επαρχιακής οδού Μέτσοβο – 
Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι» προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον 
ΦΠΑ.   
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7. Την αριθµ. 19/768/05-07-2013 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 62122/6030/28-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 41248/3933/20-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 82376/8208/27-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 82433/3206/27-08-2013 στον φάκελο 11/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 20-08-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή: 
«… Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, τον έλεγχο για την αριθμητική και ολόγραφη 

αναγραφή των επιμέρους προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης ομάδων εργασιών στο 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς και αφού βρήκαμε ότι αυτά έχουν καλώς, εκτός από 

το διαγωνιζόμενο με α/α 1, Κωνσταντίνο Πήχα, ο οποίος προσκόμισε βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας που είχε λήξει, οπότε αποκλείεται από το διαγωνισμό, η 

επιτροπή διαγωνισμού ανέδειξε μειοδότη του διαγωνισμού τον Βασίλειο Χριστιά, που 

προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 80.487,80€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 1%. …. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1029/04-09-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - 
Ανθοχώρι», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Βασίλειος Χριστιάς, µε έκπτωση 
1% και ποσό προσφοράς €  80.487,80 χωρίς Φ.Π.Α. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Βασίλειο Χριστιά, 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 είναι 
συµφέρουσα, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και την περιοχή εκτέλεσής  
του, που είναι ορεινή και µε κακές καιρικές συνθήκες, που δυσχεραίνουν την πρόοδο των 
εργασιών, ενώ επιπλέον, 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 16ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 
70.000,00 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. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης – Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-
2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού από 
εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε τον ΦΠΑ.   
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7. Την αριθµ. 18/696/21-06-2013 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 56461/5385/12-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 52944/5028/04-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 84137/8401/02-09-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 84192/3285/02-09-2013 στον φάκελο 11/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 06-08-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 

«… προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, τον έλεγχο για την αριθμητική και ολόγραφη 

αναγραφή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς και τον έλεγχο ομαλότητας όπου διαπιστώθηκε ότι για την εργοληπτική 

επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής δεν απευθύνονταν όπως ορίζεται στο άρθρο 15 § 1 της διακήρυξης. Η 

επιτροπή με βάση τα προηγούμενα αποφάσισε να μην κάνει δεκτές τις προσφορές των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΗΧΑΣ» και  «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.». Η επιτροπή διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία αναδεικνύει 

προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ» που 

προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή   32.439,03 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 43,00%. Το 

παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή …. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1030/04-09-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 
70.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ», 
µε έκπτωση 43,00% και ποσό προσφοράς € 32.439,03 χωρίς Φ.Π.Α. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ» 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 (43,00%) 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: ΒΛ9Ω7Λ9-87Θ


