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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της 
Π.Ε. Άρτας: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου 
«ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ».  

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. 1/2/02-01-2011 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.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 9/158/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
συµπληρώθηκαν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, η οποία διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της µε το αριθµ. πρωτ. 883/17-03-2011 έγγραφο. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
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7. Την αριθµ. 13/304/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά έργα προϋπολογισµού 
πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ), αποτελούµενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους 
αναπληρωτές τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται 
από το Νόµο, µε τους αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθµ. 17/418/30-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 20η Ιουλίου 2011, ως νέα ηµεροµηνίας δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, δεδοµένου ότι η από 14-06-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, 
επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

9. Την αριθµ. 22/610/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το από 20-07-2011 Πρακτικό µε το από 29-07-2011 
Παράρτηµα που το συνόδευε, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 20-07-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος και ανατέθηκε 
η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», η 
οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση 45,98% και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 711.532,39 €, και συνολική δαπάνη µε 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.092.629,98 €. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3052/12-09-2012 έγγραφο, 
µε σχετικό το αριθµ. πρωτ. 2693/02-08-2012 έγγραφο, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. 
πρωτ. 81122/3127/12-09-2012 και 69427/2669/02-08-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες επισυνάπτονται α) τα τεύχη της τροποποιηµένης µελέτης 
της γέφυρας Π, του έργου του θέµατος όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία, 
β) η αριθµ. πρωτ. 1243/09.04.2012 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας γ) το αριθµ. 3° 
(25.06.2012) πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Άρτας και δ) το αριθµ. 
Πρωτ. 3070/23.07.2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου και αναφέρονται τα εξής: «… η υπογραφή του συµφωνητικού έγινε την 
02.09.2011, προθεσµία περαίωσης του έργου είναι σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. Το ποσοστό του έργου που έχει κατασκευασθεί ανέρχεται στο 
80% περίπου…». « ….. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα συµπληρωµατικά των όσων 
υποβλήθησαν µε το παραπάνω σχετ. έγγραφο και τροποποιηµένη µελέτη σε στάδιο 
οριστικής µελέτης που αφορά το έργο «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - 
Βίγλα» που υποβλήθηκε εκ µέρους του αναδόχου στην Υπηρεσία µας και τέθηκε υπ’ όψη 
των µελών του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων κατά την συζήτηση του θέµατος και 
σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της ΠΕ Άρτας µε 
το αριθµ. 3/25.06.2012 πρακτικό του, όπως σας εστάλη, οµόφωνα αποφάσισε την έγκριση 
της υποβληθείσας από τον ανάδοχο και την µελετητική οµάδα τροποποιηµένης οριστικής 
µελέτης, όπως υποβλήθηκε εκ µέρους της µε την σύµφωνη γνώµη και της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Στη συνέχεια και µετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Τεχνικού 
Συµβουλίου η υπηρεσία προέβη στην έγκριση και θεώρηση της µελέτης µε σχετική 
διαφοροποίηση ως προς την υποβληθείσα µελέτη, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων και ειδικότερα όσον αφορά τη δαπάνη της µεταλλικής γέφυρας 
σκυροδέτησης. Ύστερα  από τα παραπάνω και λόγω της αµεσότητας της ανάγκης για την 
ολοκλήρωση του έργου σας παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.». 

Στο ως άνω αναφερόµενο, αριθµ. 3/25.06.2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

Αριθµός Πρακτικού 3ον 

Στην Άρτα και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας – Οδός Τ. 
Παπακώστα 6 - σήµερα την 25η Ιουνίου ηµέρα ∆ευτέρα του έτους 2012 συνήλθε σε 
συνεδρίαση το τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων ΠΕ Άρτας. Το Συµβούλιο είχε 

συγκροτηθεί µε την υπ’ αρ. ΤΥ 745/23.02.2010 απόφαση του κ. Νοµάρχη Άρτας και 
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τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. Οικ. 9148/248/22.02.2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και παραβρέθηκαν δε κατά την συνεδρίαση τα παρακάτω µέλη: 
1. Αριστοτέλης Μπακόλας ∆/ντής ΤΕ/ ΠΕ Άρτας ως πρόεδρος 
2. ∆ιονύσης ∆ιβάρης Εκπρόσωπος Περιφερειακού Συµβουλίου 
3. Σοφία Γρύλλια π. Προϊσταµένη ΤΥ∆Κ 
4. Κωνσταντίνος Τσεκούρας Εκπρόσωπος ΠΕ Άρτας 
5. Ανδρέας Οικονόµου Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
6. Σωτήριος Σφήκας Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων 
και µε γραµµατέα την Ελένη Μέκιου για να συζητήσει τα παρακάτω θέµατα: 
 
ΘΕΜΑ: 1ον 

Γνωµοδότηση επί της αρ. πρωτ. 1243/09.04.2012 πρόταση της ∆ιευθύνουσας το έργο: 
«Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο – Βίγλα» Υπηρεσίας σχετικά µε τροποποίηση 
της µελέτης αυτού, κατά το σκέλος που αφορά τον τρόπο κατασκευής του φορέα της γέφυρας 
Γ1.  
Για το θέµα αυτό το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Tην προηγηθείσα συζήτηση, όπως διατυπώθηκε στο αρ. 1/03.04.2012 πρακτικό του, στην 

οποία παρέστησαν και οι κ.κ. Ευάγγελος Τσουµάνης και Ελένη Ζυγούρη ως Εκπρόσωποι 
του αναδόχου ο πρώτος και της µελετητικής οµάδας, που εκπόνηση την µελέτη του υπόψη 
έργου η δεύτερη και κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης 
προκειµένου να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις.. 

2. Την σχετική επί του θέµατος αλληλογραφία µε την από (04.04.2012) κοινή πρόταση του 
αναδόχου του έργου και της εκπροσώπου της µελετητικής οµάδας, που αναφέρεται 
συνοπτικά στην χρήση µεταλλικού ικριώµατος για την γεφύρωση της κοίτης και στην 
τροποποίηση διαµόρφωσης του φορέα της γέφυρας Γ. από προκατασκευασµένες δοκούς 
και έγχυτη πλάκα καταστρώµατος σε πλάκα µε διάκενα επί τόπου σκυροδετούµενη, 
σύµφωνα µε την οριστική τροποποιηµένη µελέτη που υπέβαλε. 

3. Την αρ. πρ. 1243/09.04.2012 πρόταση της ∆ιευθύνουσας το υπ΄οψη έργο Υπηρεσίας που 
συµφωνεί µε την χρήση του προσωρινού µεταλλικού ικριώµατος και την εφαρµογή της 
προταθείσας τροποποιηµένης µελέτης µετά από σχετική έγκρισή της. 

4. Επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στο σκεπτικό της πρότασης του αναδόχου και της 
µελετητικής οµάδας για την τροποποίηση της µελέτης της γέφυρας Γ1 του παραπάνω 
έργου και την εφαρµογή αυτής κρίνονται βάσιµοι. 

5. Επειδή µε την προτεινόµενη τροποποίηση δεν επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής του 
έργου αλλά αντιθέτως επέρχεται οικονοµία στην κατασκευή αυτού. 

6. Επειδή εν όψει της έγκρισης της τροποποίησης της µελέτης έχουν σταµατήσει οι εργασίες 
του έργου στη θέση της γέφυρας Γ1 ενώ έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του υπολοίπου έργου 
σε όλο το µήκος µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η παράδοση αυτού σε χρήση µε ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

7. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3669/08 η τροποποίηση της 
µελέτης της γέφυρας Γ1 υπαγορεύτηκε από απρόβλεπτες περιστάσεις και ειδικότερα λόγω 
του γεγονότος ότι το υψόµετρο στη θέση κατασκευής της γέφυρας είναι µηδέν (0) και 
βρίσκεται σε κοντινή  απόσταση από το αντλιοστάσιο της Βίγλας δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν µε ασφάλεια οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή µε 
ότι αυτό συνεπάγεται στην ασφαλή στήριξη γερανών συνολικού βάρους 327 tn όπως 
προβλέπεται (σχετική και η γνωµοδότηση του προϊσταµένου του τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος) όπως τέθηκε υπόψη των µελών του τεχνικού Συµβουλίου. 

8. Επειδή  η µελέτη που υποβλήθηκε προς τούτο είναι σε φάση οριστικής αντίστοιχης της 
αρχικής εγκεκριµένης και έχει την αποδοχή του αναδόχου χωρίς να τίθεται θέµα 
πρόσθετης αµοιβής του µελετητή σύµφωνα µε την δήλωσή του. 

Γνωµοδοτεί Οµόφωνα 
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για την έγκριση της υποβληθείσας από τον ανάδοχο και την µελετητική οµάδα, µε την 
σύµφωνη γνώµη και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας τροποποιηµένη οριστική µελέτη του έργου: 
«Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο – Βίγλα» που αφορά τον τρόπο κατασκευής της 
γέφυρας Γ1 και συγκεκριµένα  
α) την χρήση µεταλλικού ικριώµατος για την σκυροδέτηση του φορέα 
β) την κατασκευή του φορέα ανωδοµής από πλάκα µε διάκενα επί τόπου σκυροδετούµενη αντί 
του αρχικώς εγκεκριµένου φορέα από προκατασκευασµένους δοκούς και έγχυτη πλάκα 
καταστρώµατος. 
 
‘Οπως συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1072/13-09-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου εταιρείας 
«ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο και την µελετητική οµάδα, και 
σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 3/25.06.2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του (ανωτέρω 
υπό στ. 10) και αφορά στον τρόπο κατασκευής της γέφυρας Γ1 και συγκεκριµένα:  

α) την χρήση µεταλλικού ικριώµατος για την σκυροδέτηση του φορέα 

β) την κατασκευή του φορέα ανωδοµής από πλάκα µε διάκενα επί τόπου σκυροδετούµενη 
αντί του αρχικώς εγκεκριµένου φορέα από προκατασκευασµένους δοκούς και έγχυτη πλάκα 
καταστρώµατος. 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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