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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(εκ παραδροµής αναγραφή «Αποφασίζει οµόφωνα» αντί του ορθού «Αποφασίζει κατά πλειοψηφία») 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 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 τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 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 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-12-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου µε τίτλο: «Κατασκευή 
προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

 

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. Τις αριθµ. πρωτ. ∆Υ8/Γ.Π./ΟΙΚ39008/19-3-2007, ∆Υ8/Β/Γ.Π./149955/21-11-2008, 
∆Υ8/Β/Γ.Π. /76168/10-6-2009 και ∆Υ8/Β/Γ.Π./123381/10-9-2009 αποφάσεις του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση Ρυθµιστικής Μελέτης 
Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ», Έγκριση της προµελέτης – οριστικής µελέτης του έργου 
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«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)», Έγκριση της µελέτης εφαρµογής και των τευχών 
δηµοπράτησης του ως άνω έργου και Οριστική παραλαβή της µελέτης του έργου 
αντίστοιχα. 

7. Την αριθµ. 11/21-3-2011 (θ. 17) Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΓΝΙ «Υλοποίηση του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή Προσθήκης Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο 
Π.Γ.Ν.Ι.» από την Περιφέρεια Ηπείρου». 

8. Την αριθµ. πρωτ. ∆Υ8α/Γ.Π.93042/26-8-2009 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί Ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση 
του έργου «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Π.Γ.Ν. 
Ιωαννίνων». 

9. Την αριθµ. 10/35/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου µε ∆ικαιούχο την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την από 01-07-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση του 
παραπάνω έργου.  

11. Την αριθ. 2604/11-07-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εντάχθηκε το 
έργο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» µε 
κωδικό MIS 341290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα 
– Ήπειρος». 

12. Την αριθµ. 23/628/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή προσθήκης 
πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 
21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου που είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο 
«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

13. Την αριθµ. 27/808/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 70023/7080/03-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα και µε το αριθµ. πρωτ. 3201/25-08-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη 
για τη δηµοπράτηση του έργου, καθώς και την από 30-09-2011 (Θέµα 12ο), γνωµοδότηση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων που γνωµοδοτεί οµόφωνα για την 
έγκριση της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του έργου και β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

14. Την αριθµ. 35/1026/08-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα 
µέλη αυτής. 

15. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-
12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 6748/716/23-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6847/338/23-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, οι προσφορές των οποίων ήταν όλες παραδεκτές, 
ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µε µέση έκπτωση 48,00 % 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/86/30-01-2012) 
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− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 13-12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ 
Α.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 8.976.545,89 χωρίς ΦΠΑ µε µέση 
έκπτωση 48,00 % και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ 
Α.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 (48%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας.  

Το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 
13-12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την 
πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 
 
 
∆ηµόσιας δηµοπρασίας σύµφωνα µε την διαδικασία των άρθρων 3(α) και  4(β) του Ν. 
3669/08 (Κ.∆.Ε.), δηλαδή µε «ανοικτή δηµοπρασία» και µε το σύστηµα που περιλαµβάνει 
«προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των 
εργασιών του έργου: 
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Ι.»., Προϋπολογισµού  21.233.000,00  € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 
Ιωάννινα, σήµερα την 13-12-2011,  ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ. οι υπογράφοντες: 
 
1. Κολιού Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου ως Πρόεδρος,  

2. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,  

3. Ρίζου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,  

4. Παπαζαχαρής Παντελής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΠΓΝΙ (ως φορέας χρήσης του 
έργου),  

5. Μασσαλάς Βασίλειος, εκπρόσωπος της ΠΕ∆ Ηπείρου,  

6. Καπλάνης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του TEE - Τµήµα Ηπείρου, και 

7. Κοσµάς Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ, αναπληρωµατικό µέλος (λόγω απουσίας 
του τακτικού µέλους), 

 
που αποτελούµε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας της επικεφαλίδας, σύµφωνα 
µε την αρ. πρωτ. 35/1026/08-12-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09-12-2011), συγκεντρωθήκαµε στην Αίθουσα του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσουµε τη δηµοπρασία αυτή. 

Ως Γραµµατέας της Επιτροπής παρέστη η κ. Σαµαρά Ελένη   
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Μετά την σχετική κλήση του κήρυκα της δηµοπρασίας, προσήλθε ενώπιόν µας για να 
παραδώσει τα απαιτούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς επίσης 
και προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» 
και η οποία προσφορά έλαβε αριθµό κατάθεσης (1).  

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δηµοπρασίας ως χρόνος λήξεως 
επιδόσεως προσφορών χωρίς να εµφανισθεί άλλος ενδιαφερόµενος, η Πρόεδρος κήρυξε την 
λήξη της παραλαβής προσφορών. Στη συνέχεια µέλος της Επιτροπής, κατόπιν εντολής της 
Προέδρου, µετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και παρέλαβε οκτώ (8) προσφορές που 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές αναγράφονται στον Πίνακα (I) 
που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό  

Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά, µονόγραψε τα 
έγγραφα αυτά και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Μετά δε από λογιστικό έλεγχο καταχώρησε 
αυτές κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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, συµπληρώθηκαν ελλείψεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και έγινε έλεγχος οµαλότητας των Οικονοµικών Προσφορών, 
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 10-01-2012, οπότε και στην κατοχή της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής.  

Την 10-01-2012 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. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4Π77Λ9-2Ι6



 - 6 - 

Την 12.00 π.µ. της 10-01-2012, 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  «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µε µέση 
έκπτωση 48,00 % και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη 
την 11-01-2012 και ώρα 7:30 και µε λήξη την 16-01-2012 και ώρα 14:30. 

                                                           
Ιωάννινα  10 Ιανουαρίου 2012 

 
                                                 Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Αγγελική Κολιού 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Αντωνίου Ιωάννης 
 
 
 

Ρίζου Θεοδώρα 
 
 
 

Παπαζαχαρής Παντελής 
 
 
 

Μασσαλάς Βασίλειος 
 
 
 

Καπλάνης Χρήστος 
 
 
 

Κοσµάς Αλέξανδρος 
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