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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 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 Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-
02-2012 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, 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 35ο 

Απόφαση επί της από 31-01-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», κατά του 
από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. 
Κορώνης του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

 
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 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της Β’ 
Τροποποίησης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου Πάργας», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 36/1070/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου του θέµατος µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 89021/3975/05-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  
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8. Το από 24-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε 
µε το αρ. πρωτ. 11978/466/08-02-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12836/606/09-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε προσωρινό 
µειοδότη τον Κων/νο Ζιώβα, µε έκπτωση 37% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού 
δηλαδή ποσό προσφοράς 10.710,00 € µε Φ.Π.Α. 

9. Την από 31-01-2012 ένσταση της εταιρείας «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.» (αντίγραφο συνηµµένο στο 
ανωτέρω αρ. πρωτ. 11978/466/08-02-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), που υποβλήθηκε 
κατά του ως άνω, από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε την οποία ζητά 
την ακύρωση της συµµετοχής στον διαγωνισµό, του Κων/νου Ζιώβα, που αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης, επειδή στα έγγραφα δικαιολογητικών του, υπάρχουν οι εξής παραλείψεις: Α) στην 
υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε, στην οποία αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή, δεν 
αναφέρεται η φορολογική ενηµερότητα, που σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.3. της διακηρύξεως, η εν 
λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια και Β) απουσιάζει το πιστοποιητικό εκπλήρωσης 
των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε τέτοιες οργανώσεις. Βεβαίωση ΠΕΣΕ∆Ε ή ΣΠΕ∆Ε ή 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ή άλλη εργοληπτική οργάνωση (παρ.23.2ζ). 

10. Την από 06-02-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 11978/466/08-02-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας), η οποία αναφέρει επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Από τον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό της 24-01-2012 
για την ανάδειξη αναδόχου του προαναφερόµενου έργου της Εργοληπτικής Επιχείρησης <<Ζιωβα 
Κων/νου>> , προκύπτει ότι η ανωτέρω Εργοληπτική επιχείρηση προσκόµισε φορολογική ενηµερότητα 
πρωτότυπη και δεν απαιτείται να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αληθή.  Επίσης 
προσκόµισε βεβαίωση από την ένωση εµπειρικών τεχνικών Ηπείρου Άρτας ότι έχει εξοφλήσει τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις µέχρι 31-12-2012,και δεν υπάρχει στην διακήρυξη παραγ.23.2ζ που αναφέρει 
στην ένσταση. 

2. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού , έκανε δεκτούς όλους του συµµετέχοντες στον διαγωνισµό , που 
προσκόµισαν στον διαγωνισµό όλα τα προβλεπόµενα από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας λοιπά 
δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό ,εκτός του ∆ηµητρίου Κολιοφωτη, εµπειροτέχνη διότι η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν είχε την απαιτούµενη διάρκεια ισχύος, οπότε για την Επιτροπή ο 
∆ιαγωνισµός διεξήχθη απολύτως νόµιµα και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας .    

3. Η Επιτροπή της δηµοπρασίας έκανε δεκτούς όλους τους συµµετέχοντες στον προαναφερόµενο 
∆ιαγωνισµό, εκτος του Φωτιου Στεφανου διοτι ηταν ακυρο το εντυπο προσφορας, σύµφωνα µε το 
Πρακτικό του οποίου προσωρινός µειοδότης ανεδείχθη η Εργοληπτική Επιχείρηση <<Ζιωβα Κων/νου 
του Βησσαριωνος>> που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 37 % στις τιµές του  προϋπολογισµού 
και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης του έργου . 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται: 

1. Την απόρριψη της ένστασης   της  Εργοληπτικής επιχείρησης Β Αηδονη κ Σια Ο.Ε.κατά της συµµετοχής 
στον ∆ιαγωνισµό της 24-01-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του παραπανω  
έργου  της Εργοληπτικής Επιχείρησης Ζιωβα Κων/νου του Βησσαριωνος   

2. Την έγκριση του Πρακτικού του διαγωνισµού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση <<Ζιωβα Κων/νου του Βησσαριωνος>> , που προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης 37 % στις τιµές του  προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης του έργου 
, και για συνολικό ποσόν ( µε Φ.Π.Α. ) 10.710,00 €. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/156/13-02-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την από 31-01-2012 ένσταση της εταιρείας «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», κατά του από 24-01-
2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. Κορώνης 
του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία ζητά την ακύρωση της 
συµµετοχής στον διαγωνισµό, του Κων/νου Ζιώβα, που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, επειδή 
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στα έγγραφα δικαιολογητικών του, υπάρχουν οι εξής παραλείψεις: Α) στην υπεύθυνη δήλωση που 
υπέβαλε, στην οποία αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή, δεν αναφέρεται η φορολογική 
ενηµερότητα, που σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.3. της διακηρύξεως, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει 
να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η 
ακρίβεια και Β) απουσιάζει το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς τις 
επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε τέτοιες 
οργανώσεις. Βεβαίωση ΠΕΣΕ∆Ε ή ΣΠΕ∆Ε ή ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ή άλλη εργοληπτική οργάνωση (παρ.23.2ζ). 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη για τους λόγους που αναφέρονται στην από 06-02-2012 
εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου (ανωτέρω υπό στ.10), και συγκεκριµένα επειδή, 
όπως διαπίστωσε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, από τον έλεγχο των προσκοµισθέντων στον ανωτέρω 
∆ιαγωνισµό της 24-01-2012, δικαιολογητικών συµµετοχής της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Κων/νου 
Ζιώβα, προκύπτει ότι αυτή προσκόµισε πρωτότυπη φορολογική ενηµερότητα, οπότε δεν απαιτείται να 
αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ότι είναι αληθής, ενώ επίσης προσκόµισε την αριθµ. πρωτ. 
362/2012 βεβαίωση της Ένωσης Εµπειρικών Τεχνικών Ηπείρου Άρτας, ότι έχει εξοφλήσει τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις µέχρι 31-12-2012, σηµειώνεται επίσης δε, ότι δεν υπάρχει στη διακήρυξη η 
παραγ. 23.2ζ που αναφέρεται στην ένσταση. 

Β. Ως προς την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της από 31-01-2012 ένσταση της εταιρείας «Β. Αηδώνης & 
Σία Ο.Ε.», κατά της συµµετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης του Κων/νου Ζιώβα, που αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης στον διαγωνισµό του θέµατος, σύµφωνα µε το από 24-01-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

− Εγκρίνει το από 24-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς 
οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του 
Κων/νου Ζιώβα, µε έκπτωση 37% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού δηλαδή ποσό 
προσφοράς 10.710,00 € µε Φ.Π.Α. και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του Κων/νου Ζιώβα, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (37%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ η ένσταση που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του συµµετοχής στον διαγωνισµό του 
προσωρινού µειοδότη, απορρίφθηκε όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 36/1070/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την 
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και 
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 36/1070/13-12-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, εποµένως πρέπει 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. 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 
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