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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το συνημμένο Πρακτικό) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 7/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 7/401/13-03-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, 
Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37872/620/11-03-2020 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε 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 12ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του 
Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – 
Βερενίκη», προϋπολογισμού € 150.000,00 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 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 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 31/2474/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο - Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00 € με 
ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 16031/18-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 161048/15955/17-10-2019 απόφαση 
της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.018 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 2/134/18-01-2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και την με α/α 382 και αρ. πρωτ. 6712/504/18.01.2019 (ΑΔΑ: 67ΤΜ7Λ9-Θ9Η) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Την αριθμ. 33/2591/08-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από την από 04-11-2019 
κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ. 

7. Την αριθμ. 36/2903/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 29-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86201 για την κατασκευή του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο - Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.018 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 52.604,08 
€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και πενήντα ένα τοις εκατό 
(56,51%). 

8. Την με α/α 517 και αρ. πρωτ. 11777/929/28-01-2020 (ΑΔΑ: Ω12Φ7Λ9-1Ο0) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 506 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3157/09-03-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 583/09-03-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 10-
02-2020 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από 
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 52.604,08 € (με αναθεώρηση 
προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και πενήντα ένα τοις εκατό (56,51%). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-11-2019 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 86201 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο - Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ,  σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.018 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Ιωαννίνων, 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ποσό προσφοράς 52.604,08 € (με 
αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και πενήντα ένα τοις εκατό (56,51%). 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
που διενεργήθηκε στις 29-11-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο - Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ,  σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.018 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων, 

στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ποσό 
προσφοράς 52.604,08 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι και 
πενήντα ένα τοις εκατό (56,51%), σύμφωνα με το από 29-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2903/12-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει 
του ανωτέρω, από 10-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 
των 52.604,08 € προ Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.9000.018 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την με α/α 
517 και αρ. πρωτ. 11777/929/28-01-2020 (ΑΔΑ: Ω12Φ7Λ9-1Ο0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 506 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του 
Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη 
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο: 

«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
του έργου:

«Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο- Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ).

Στα Ιωάννινα, στις 10 Φεβρουάριου 2020,
Οημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

1. Μούλια Θεοδώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στον Δήμο Ιωαννιτών, πρόεδρος

2. Νασούλη Ανδρομάχη, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Ζίτσας, μέλος

3. Λύτη Μαρία - Έλενα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στον Δήμο Ζίτσας, μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με:

• το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 4-11-2019 με 

ταυτότητα κλήρωσης:ιηίιηε(1-6θ1)-Η-2-ί<Ι-Ηα-4694-ε1)3-2019-11-04-12:30:00.000000

• την με αριθμό 33/2591/08-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΘ57Λ9-5ΓΡ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

και έχοντας υπ’ όψη

1. Την αριθ. 31/2474/21-10-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η «δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Α/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου»,

2. Την με αριθ. 36/2903/12.12.2019 (Α.Δ.Α.: 6ΓΚ57Λ9-ΥΞΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 29.11.2019 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

3. Την από 20-12-2019 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού της 

ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Το με αριθ. πρωτ. 3295/219/13.1.2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 -  

23.10 της διακήρυξης προς έλεγχο.

ΑΔΑ: Ψ6ΕΨ7Λ9-ΠΕ7



5. Τα από 21.1.2020 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», τα οποία υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή 

στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σε σφραγισμένους φακέλους

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου: «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για την κατακύρωση 

της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των 

δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την 

ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία 

«Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας».

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως:

1. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα

2. Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των 

δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

3. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας διακήρυξης.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: 

«Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο- Βερενίκη» στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.

Ιωάννινα 10/2/2020 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη
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