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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2011 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 είκοσι 
δύο (22) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 65869/2440/19-09-
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 39ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-09-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατολισθητικά 
φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 60.000,00 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». 

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατολισθητικά φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. 
Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 21/566/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του θέµατος, 
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, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 2475/21-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3315/20-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66292/2459/20-09-2011 στον φάκελο 9/2011 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 20-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 13-09-
2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που 
είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.744,67 €, µε απρόβλεπτα 46.856,36 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 58.200,00  € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας 
δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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 26/749/22-09-2011) 

− Την έγκριση του από 20-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 13-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο Κατολισθητικά φαινόµενα στο ∆.∆. Ελάτης του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.305,53 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 € κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», που προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.744,67 €, µε απρόβλεπτα 46.856,36 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 58.200,00  € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 20-09-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 21/566/26-07-2011 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. 

.................................................................................................................................................................  
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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