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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Της Αν. ΠροϊσταμένηςΔιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Β. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψή τους ( EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις » - Τροποποίηση διατάξεων του 

Ν.4412/2016.  

Γ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Δ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Ε. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης 

προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στ. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών 

Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 
Ζ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής 

Βοήθειας  ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020”. Έχει ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη Συλλογική Απόφαση  ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με 

Κ.Α 2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20»  σύμφωνα  

και με την με αριθμ. 180669/5918/11-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ποσού διακοσίων πενήντα επτά είκοσι 

τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (€ 257.023,18). Το υποέργο «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 

230.000,00€ αποτελεί το τεύχος δημοπράτησης του παραδοτέου 3.2.2. "Επένδυση μικρής 

κλίμακας στην Ελληνική περιοχή" του έργου. 

Θ. Τη με αριθ. 6/340/28-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου με την οποία καταρτίστηκε 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 Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισμού 230.000,00€ με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 



αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αριθμ. 20977/2005/11-02-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
Ι. Τη δημοπράτηση του έργου μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων 
έργων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 09-03-2020, με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88318, καταληκτική ημερομηνία 
την 27-03-2020 και ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών την 02-04-2020, 

σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη. 
Λ. Τη με αριθμ. πρωτ: 39094/3416/12-03-2020  Έγκριση των διορθωμένων Συμβατικών Τευχών 

των εργασιών του ανωτέρω έργου, στην οποία προχώρησε, ύστερα από υπολογιστικό σφάλμα 
στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 

1. Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναδημοπράτηση του έργου μετά 

τη διόρθωση των συμβατικών τευχών. 

2. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη 
σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίωντου Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου : 

«Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα Ιωάννινα», προϋπολογισμού 230.000,00€, σύμφωνα με τα διορθωμένα 

συμβατικά τεύχη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 
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