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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 20/1244/07-08-2020
Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Αυγούστου 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, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 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. 103878/1892/05-08-2020 Πρόσκλησης
του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 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
Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός
Σύμβουλος.
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 21ο
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
θέμα: «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο:
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν
Πωγωνίου)» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89913.».
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.
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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 163473/2410-2017 (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 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, 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) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ
1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018
ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Την αριθμ. 11/587/30-04-2020 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 αξιολόγηση
μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με Α/Α 2
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν
Πωγωνίου)», προϋπολογισμού € 700.000,00 χωρίς ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000178
και στη ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2015ΕΠ01810008, με τους όρους όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 4523/27-04-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από
03-05-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Πωγωνίου, όπως ισχύει σήμερα, η επικαιροποίηση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/74/1004-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/305/25-09-2019 (Θ.39) γνωμοδότηση
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης
δημοπράτησης του υποέργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει τη μελέτη
και εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 και βάσει
του υπ’ αριθμ. 882/21-04-2020 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη
διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο και της αριθμ. πρωτ. 47854/4459/28-042020 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η δαπάνη και η διάθεση της
απαιτούμενης πίστωσης, ποσού 700.000,00 χωρίς ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2015ΕΠ01810008 και τίτλο «Δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου (τ.ε.
2013ΕΠ01880000)», για την υλοποίηση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)».
6. Την αριθμ. 16/938/29-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη
από: Α) υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από
την από 12-05-2020 κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το ΜΗΜΕΔ και Β)
από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), της ΠΕΔΜΕΔΕ
(Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, όπως
ορίσθηκαν με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 442/29-05-2020, 973/2805-2020 και 368/19-06-2020 έγγραφά τους αντίστοιχα.
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7. Την αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (αντίγραφο
συνημμένο με αρ. πρωτ. 1894/05-08-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.) με θέμα:
«Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)» με α/α συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 89913.».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-062010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το
υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν
Πωγωνίου)» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89913.», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω
αυτολεξεί, ως εξής:

«………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.

Ιωάννινα, 05/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 102272/9654

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Πληροφορίες: Δεσπ. Σιαμπίρη
Τηλέφωνο: 2651087337
FAX: 2651087449
Email: d.siampiri@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας
Ηπείρου για το υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ.
Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)» με α/α συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 89913.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ 7-6-2010) «Αρμοδιότητες
Περιφερειάρχη».
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2. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

4.

5.
6.

7.

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
Την με αριθμ. πρωτ.: 83338/7800/01-07-2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», στην
οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 1η Σεπτεμβρίου 2020
και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 7η Σεπτεμβρίου 2020.
Το με αρ. πρωτ. 102272/9654/03-08-2020 αίτημα του υποψηφίου συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.» για παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού κατά είκοσι
ημέρες λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης των απαιτούμενων από τη διακήρυξη
πιστοποιητικών του εξοπλισμού εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας των κατασκευαστικών
οίκων κατά το μήνα Αύγουστο.
Αποφασίζουμε

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω
Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 89913 για την Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 15:00
μ.μ. και της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών για την Δευτέρα 2109-2020 και ώρα 10:00 π.μ..
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
……….».
……………………………………………………………………………………………………………
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)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

