
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2011 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 ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-
12-2011 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, Κασσής Μιχαήλ 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 32ο 

Απόφαση επί της από 30-11-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  
Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά της αριθµ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
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». 

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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την από 30-11-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο 
στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της µε 
αριθµ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά να γίνει 
δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόµενη Πράξη της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και να 
συνταχθούν ΠΚΤΜΝΕ και να περιληφθούν οι νέες τιµές στον υπό σύνταξη ΑΠΕ, προκειµένου να 
αποζηµιωθούν οι εξής νέες εργασίες: 1) Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών αµφίπλευρων 
εργοταξιακών στηθαίων τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό και 2) Προµήθεια και 
τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 75 εκ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
90219/3434/08-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, εισηγείται την απόρριψη του αιτήµατος της 



ένστασης, να συνταχθούν δηλαδή  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα πλαστικά στηθαία New Jersey και τους 
κώνους και να συµπεριληφθούν σε υπό σύνταξη Α.Π.Ε., προκειµένου ο ανάδοχος να αποζηµιωθεί 
γι’ αυτά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1062/13-12-2011) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 30-11-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου κατασκευής του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/8 Περιφέρειας 
Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ1880028 µε τίτλο «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  
Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας». Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά   να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η ανωτέρω 
προσβαλλόµενη Πράξη της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και να συνταχθούν ΠΚΤΜΝΕ και να περιληφθούν οι νέες τιµές 
στον υπό σύνταξη ΑΠΕ, προκειµένου να αποζηµιωθούν οι εξής νέες εργασίες: 1) Προµήθεια και 
τοποθέτηση πλαστικών αµφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων τύπου New Jersey από σκληρό 
πλαστικό και 2) Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 75 εκ. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αριθµ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα ̟αρακάτω: 
1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου του θέµατος υ̟ογράφτηκε στις 23-6-2011 για 

̟οσό 7.668.279,62 (µε Φ.Π.Α.). 
2. Ο ανάδοχος µε το (α) σχετικό έγγραφό του ζήτησε την σύνταξη νέων τιµών και την 

ενσωµάτωση αυτών σε υ̟ό σύνταξη Α.Π.Ε. για την ̟ληρωµή αµφί̟λευρων ̟λαστικών 
στηθαίων New Jersey και ̟λαστικών κώνων ύψους 75 εκ., ̟ου συµ̟εριλήφθηκαν στην 
σήµανση του εναλλακτικού δρόµου ̟ου κατασκευάστηκε ̟λευρικά στον εργοταξιακό 
χώρο. 

3. Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µε το (β) σχετικό έγγραφό της γνωρίζει ̟ρος τον ανάδοχο: 
«ότι σύµφωνα µε το άρθρο 13 ̟αράγραφος 13.3 της Ε.Σ.Υ των συµβατικών τευχών του 
έργου, οι ̟εριφράξεις εργοταξιακών χώρων και η σήµανση εκτρο̟ής κυκλοφορίας δεν 
̟ληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, καθώς θεωρείται ότι καλύ̟τονται α̟ό το 
κονδύλιο Γ.Ε. και Ε.Ο. του έργου. Ιδιαίτερα ̟ληρώνονται µόνο οι εργασίες ̟ου 
̟εριλαµβάνονται µόνο στο Τιµολόγιο Προσφοράς». 

4. Ο ανάδοχος υ̟έβαλλε ένσταση σε όσα ̟εριλαµβάνονται στο ανωτέρω (β) σχετικό µας 
µε την ο̟οία ̟ροτείνει: 

α) Να αναγνωρισθεί ότι θα ̟ρέ̟ει για τα αµφί̟λευρα ̟λαστικά στηθαία New Jersey και 
τους ̟λαστικούς κώνους ύψους 75 εκ. να συνταχθούν νέες τιµές και να 
συµ̟εριληφθούν σε υ̟ό σύνταξη Α.Π.Ε.  

β) Οι ̟αρα̟άνω νέες τιµές να α̟οζηµιωθούν σε ε̟όµενο λογαριασµό 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:  
Το άρθρο 13.3 της Ε.Σ.Υ. αναφέρει ε̟ακριβώς ότι: «Με την ρητή ε̟ιφύλαξη των Γενικών 
Όρων του τιµολογίου ̟ροσφοράς (σ.σ. η έµφαση δική µας), όλες οι κατασκευές 
̟αρακαµ̟τηρίων οδών και ανακαινίσεων ή βελτιώσεων υ̟αρχόντων δρόµων ̟ληρώνονται 
ιδιαίτερα µόνο για τα κονδύλια εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο τιµολόγιο ̟ροσφοράς 
ενώ δεν ̟ληρώνονται ιδιαίτερα για το υ̟όλοι̟ο µέρος, ̟ου θεωρείται ότι καλύ̟τεται α̟ό 
το κονδύλιο Γ.Ε. και Ο.Ε. του αναδόχου. Κατ’ αυτό τον τρό̟ο, ̟εριφράξεις εργοταξιακών 
χώρων, αναλάµ̟οντες σηµαντήρες, σήµανση εκτρο̟ής κυκλοφορίας κ.λ.̟. δεν 
̟ληρώνονται ιδιαίτερα. Αντίθετα χωµατουργικές εργασίες, οδοστρωσία, σκυροδέµατα, 
σωληνώσεις, ̟ρόσθετος νυχτερινός φωτισµός κυκλοφοριακών διαδρόµων, αναγκαία 
τεχνικά έργα κ.λ.̟. ̟ληρώνονται ιδιαίτερα στο µέτρο εκείνο ̟ου η εργασίες αντιστοιχούν 
στα άρθρα του τιµολογίου και σύµφωνα µε αυτά, ενώ δεν ̟ληρώνονται για τυχόν κονδύλια 
̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το τιµολόγιο». 



Ε̟ι̟λέον -κατά την ά̟οψη του αναδόχου- στους γενικούς όρους του τιµολογίου 
̟ροσφοράς, οι ο̟οίοι σηµειωτέον υ̟ερισχύουν της Ε.Σ.Υ. σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
τεύχους ∆ιακήρυξης του έργου, αναφέρεται ότι: 
«Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, στις τιµές µονάδας του ̟αρόντος τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι ̟εριοριστικά, ̟εριλαµβάνονται ό̟ως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου τα 
κάτωθι:»  ….1.1.14…. (2) «οι δα̟άνες των εργασιών ̟ου θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα 
και τις υ̟οδείξεις της Υ̟ηρεσίας, την α̟ρόσκο̟τη και ακίνδυνη κυκλοφορία ̟εζών και 
οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και ό̟ου αυτό α̟αιτηθεί, οι 
δα̟άνες για την το̟οθέτηση ̟ερίφραξης, την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, την 
ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (̟λην εκείνης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ξεχωριστά) (σ.σ η έµφαση δική µας)….» 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  
Κατ’ αρχάς, η ένσταση θεωρείται εµ̟ρόθεσµη, αφού ασκήθηκε µέσα στην ̟ροθεσµία των 15 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση του β. σχετικού στον ανάδοχο, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται και α̟ό το 
άρθρο 76 ̟αράγραφος 2 του Ν. 3669/2008. 
Στο τεύχος του Τιµολογίου αναφέρεται όντως ότι ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά 
συµ̟εριλαµβάνονται οι δα̟άνες ̟ερίφραξης, σήµανσης (̟λην εκείνης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό 
µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά).  
Αυτό σηµαίνει ότι στο Τιµολόγιο Μελέτης ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται (και φυσικά 
συµ̟εριλήφθησαν) ως άρθρα όλες οι δα̟άνες σήµανσης ̟ου ̟ιθανώς θα α̟αιτηθούν στο 
χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου. Οι ̟εραιτέρω εργασίες σήµανσης, 
̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, καλύ̟τονται α̟ό την Ε.Σ.Υ. του 
έργου.  
Όµως, στο άρθρο 13.3 του τεύχους της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ρητά ότι οι σηµάνσεις εκτρο̟ής 
κυκλοφορίας δεν ̟ληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, µε την ε̟ιφύλαξη των Γενικών 
Όρων του Τιµολογίου Προσφοράς. 
∆ιευκρινιστικά, η συντρι̟τική ̟λειοψηφία της εργοταξιακής σήµανσης ̟ου το̟οθετήθηκε 
για την εκτρο̟ή και διευθέτηση της κυκλοφορίας στο ̟ροσωρινό οδόστρωµα -κατό̟ιν της 
εγκεκριµένης αντίστοιχης µελέτης- αφορά σε ̟ινακίδες (̟ληροφοριακές, αναγγελίας 
κινδύνου και ρυθµιστικές), για τις ο̟οίες –και µε βάση το άρθρο 13.3 της Ε.Σ.Υ.- ο ανάδοχος 
θα α̟οζηµιωθεί.  
Ε̟ίσης, ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα µετά την ̟εράτωση της χρήσης της εν λόγω σήµανσης 
να µεταφέρει όλα τα ̟λαστικά στηθαία New Jersey και τους κώνους στο εργοτάξιό του για 
µελλοντική χρήση.  
Κατό̟ιν των ανωτέρω εισηγούµαστε: 
Την α̟όρριψη του αιτήµατος της ένστασης, να συνταχθούν δηλαδή  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα 
̟λαστικά στηθαία New Jersey και τους κώνους και να συµ̟εριληφθούν σε υ̟ό σύνταξη 
Α.Π.Ε., ̟ροκειµένου ο ανάδοχος να α̟οζηµιωθεί γι’ αυτά.». 
................................................................................................................................................... 
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. Κασσής Μιχαήλ, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


