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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 8/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 8/529/28-03-2022 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), 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. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και 
της αριθμ. 7691/596/20-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 44461/742/24-03-2022 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. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Βαρέλης Δημήτριος, 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, κος Δημητρίου Δημήτριος, 
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 44ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια καυσίμων, για την 
κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού € 99.200,00 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 Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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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 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), 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. Τις αριθμ. 21/1214/30-07-2021, 23/1321/11-08-2021, 30/1741/27-10-2021 και 33/1909/26-
11-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας και 
κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της», συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας, έγκρισης των Πρακτικών αυτής και 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

6. Τις αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
με τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 2321/16-12-2021 Προδικαστική 
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», και 
ακυρώθηκε μερικώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της, η αριθμ. 33/1909/26-11-2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, καθ΄ ο μέρος έκρινε ως άνευ ετέρου αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ 
Ι.Κ.Ε.», που αναδείχθηκε ανάδοχος για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης 
και βενζίνη αμόλυβδη απλή) της αριθμ. πρωτ. οικ. 134399/9340/03-09-2021 διακήρυξης του 
ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136290/2021), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, 
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της». 

7. Την από 22-02-2022 Αίτηση Αναστολής – Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», κατά των αριθμ. 160 και 161/2022 αποφάσεων της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με Πράξη του Προεδρεύοντος του 1ου 
Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, περί ορισμού δικασίμου την 13-
04-2022 και την από 23-03-2022 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής του Τμήματος Α’ του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα προσωρινής διαταγής 
της αιτούσας, των ως άνω αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. υποβληθέν κατ' άρθρο 372 παρ. 7 του 
ν. 4412/2016. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1941/24-03-2022 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 759/24-03-2022 στον φάκελο εισηγήσεων 2022 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία, 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. 44564/3020/24-03-2022 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 134399/9340/03-09-2021 Διακήρυξή της, έχει 

προκηρύξει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 

και την κείμενη νομοθεσία, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: ««Προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις 

ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της». Η 

διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά για στα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη 
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απλή) ολοκληρώθηκε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου με την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω 

διαγωνισμού, που είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με την 

υπ΄ αριθ. 33/1909/26-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7Λ9-ΙΚΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η ως άνω απόφαση προσβλήθηκε από την συμμετέχουσα στον 

διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», ενώπιον της της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με ενδικοφανείς προσφυγές   σύμφωνα με τις αριθ  160 και 161/2022 

αποφάσεις. Πλην όμως η ίδια εταιρεία προσέβαλε τις παραπάνω αποφάσεις  με την υποβολή σχετικής αίτησης 

αναστολής και αίτησης ακυρώσεως που εκδικάζεται ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 

την 13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Σύμφωνα με το Νόμο η άσκηση των ως άνω 

αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης εμποδίζουν την υπογραφή συμβάσεως με τον αναδειχθέντα ανάδοχο.  

Οφείλετε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε προληπτικό 

προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 

του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και μόνο όταν και αν αυτός αποβεί 

θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του Ν. 4412/2016 υπό τον τίτλο «Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ): «Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […]γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 

την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

ευθύνη». 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, διαπιστώνει την, κατά την ως άνω διάταξη, κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή της, την εξέταση-

λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την 

προμήθεια (πενήντα χιλιάδων) 50.000  λίτρων πετρελαίου κίνησης (χρονική διάρκεια 3 μηνών) και ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 80.00,00  € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το γεγονός ότι η ποσότητα πετρελαίου κίνησης βάσει της από 01-03-2021 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008211289)  που έχει συναφθεί για το έτος 2021 έχει εξαντληθεί ύστερα από τη χορήγηση παράτασης 

για το έτος 2022 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 34/1979/08-12-2021 απόφασή σας καθίσταται  επιτακτική ανάγκη 

της ανωτέρω προμήθειας για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων 

Υπό τα δεδομένα αυτά, και σε συνδυασμό με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται σήμερα ο διαγωνισμός, εκτιμάται 

ότι απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών προκειμένου αυτός να ολοκληρωθεί και 

εκτιμούμε ότι η δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, σε αυτό το διάστημα, που θα απαιτηθεί για 

την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανέρχεται, απολογιστικά, στο ποσό των 

80.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

Συνακόλουθα, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Π.Ε. Ιωαννίνων και την αποφυγή και πρόληψη 

δυσάρεστων εξελίξεων, παρακαλούμε όπως προβείτε στις νόμιμες, προβλεπόμενες και δέουσες ενέργειες, 

ούτως ώστε να συνεχιστεί κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της  Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας – 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Για την περίπτωση δε που ολοκληρωθεί ο ως άνω, εν εξελίξει διαγωνισμός, προ της εκπνεύσεως της σύμβασης 

που θα προκύψει από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και η 

προμήθεια θα συνεχιστεί με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον ανοιχτό διαγωνισμό. 

Β. Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 N.4412/2016) προκήρυξης, για λόγους ανωτέρας βίας, λαμβάνοντας 

υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης της σύμβασης, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω, για την προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης, για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

80.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2.γ του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 

καθώς και την έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 99.200,00 €, με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση 

της ανωτέρω προμήθειας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προέκυψε για το Πετρέλαιο Κίνησης, με βάση τη μέση λιανική τιμή πώλησης, 

που προέκυψε από το υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜ 801/18.03.2022 εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδόθηκε από το 

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου και διαμορφώθηκε από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των Εταιρειών Καυσίμων. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000003 και τίτλο  «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση, εξοπλισμού και 

μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου  2018-2020» (Υποέργο: 

Κατεπείγουσα προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών). 
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Γ.  Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

(άρθρο 32, παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016) για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας. Η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

Π.Ε. Ιωαννίνων». 

Δ. Εισηγείται όπως  η ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης, διενεργηθεί από την τριμελή Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς 

διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-

12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της», όπως αυτή συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της με την αριθμ. 23/1321/11-08-2021 

απόφασή σας .…».  

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου / Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
κατεπείγουσα προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 80.000,00 πλέον ΦΠΑ και συνολικού 
προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση, 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου  
2018-2020 (Υποέργο: Κατεπείγουσα προμήθεια πετρελαίου κίνησης των μηχανημάτων και 
οχημάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων για 
χρονική περίοδο τριών (3) μηνών) », για την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας, δεδομένης της 
κατεπείγουσας ανάγκης ανάθεσης της σύμβασης, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο 
χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1941/24-03-2022 (ανωτέρω υπό στ. 8) εισήγηση της υπηρεσίας 
και  

− Εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 
32, παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016) για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1941/24-03-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Η ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των 
ορίων του Ν. 4412/2016), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», όπως αυτή 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της με την αριθμ. 23/1321/11-08-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Βαρέλης Δημήτριος 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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