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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 21/1331/14-08-2020 

Στα Ιωάννινα, στις δέκα τέσσερις (14) 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. 107471/1962/12-08-2020 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 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

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 11ο 

Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 80697, για την κατασκευή 
του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», 
προϋπολογισμού 3.055.000,00 € 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, 
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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, 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. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των δαπανών 
και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 
Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 
και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αριθμ. 25/2031/08-08-
2019 και 2/110/20-01-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το έργο «Earthquake 
disasters management integrated system» με ακρωνύμιο ERMIS, του Προγράμματος INTERREG V-
A “Greece-Italy 2014-2020” και τα έργα WASTE RREACT - Integrated waste management facilities 
for boosting recycling and composting in 7 Regions» και «EX.TOUR - Developing and promoting 
extreme tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», αντίστοιχα. 

6. Την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ, 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.555.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000013 και β) ποσού € 
1.500.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 
και κωδικό MIS 5032684, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» 
το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - 
border Cooperation Programme «Greece  Albania 2014 - 2020» και 

Β. 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 του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7799/01-07-2020 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, βάσει της από 14-11-2019 τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, η τροποποίηση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/123/28-08-
2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/147/25-05-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης δημοπράτησης του έργου ως μικτή 
σύμβαση, και βάσει της υπ’ αριθμ. 65459/24-06-2020 (Ο.Ε. 30-06-2020) θετικής γνώμης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» για τα σχέδια διακηρύξεων του έργου και της αριθμ. πρωτ. 66155/6405/02-06-2020 
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. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9970/11-08-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1952/11-08-
2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: …. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 95755/9000/21-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007109593 2020-07-30) Διακήρυξη της 

διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μονάδα 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου 

“Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-

border activities” με ακρωνύμιο WASTE RREACT, στην οποία ορίζονται ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 24η Αυγούστου 2020 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 28η 

Αυγούστου 2020. 

5. Το από 06-08-2020 αίτημα παροχής παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών, που υποβλήθηκε 

νόμιμα μέσω της πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από τον 

οικονομικό φορέα: WATT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Ως καλώς γνωρίζετε, τμήμα της 
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δημοπρατούμενης συμβάσεως άπτεται της προμήθειας εξοπλισμού, το οποίο εκ της φύσης και των 

χαρακτηριστικών του κατασκευάζεται κυρίως από οίκους του εξωτερικού. Ενόψει τούτων, είναι αναγκαία η 

απεύθυνση και σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς για την προετοιμασία της προσφοράς των 

ενδιαφερομένων του εν θέματι διαγωνισμού, μεσούντος του μηνός Αυγούστου, κατά τον οποίο κατά παράδοση 

οι προμηθευτικές επιχειρήσεις εν γένει αναστέλλουν είτε ολικώς, είτε μερικώς τη λειτουργία τους στο πλαίσιο 

των θερινών διακοπών. Από το συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει, πως ο χρόνος προετοιμασίας του 

φακέλου προσφοράς, που έχει οριστεί αρχικώς από τη δημοπρατούσα – αναθέτουσα αρχή σας δεν επαρκεί 

αντικειμενικώς.»   

Εισηγούμαστε 

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 80697, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μονάδα 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», κατά δεκαπέντε ημέρες, ήτοι για τις 7 

Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. και συνακόλουθα τη μετάθεση της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών για τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., της 

ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της 

σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και 

της ημερομηνίας παροχής των σχετικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή προς όλους τους 

προσφέροντες έως την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020….». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 80697, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 
3.055.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2019ΕΠ03000013 και του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 5032684, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - border Cooperation Programme 
«Greece  Albania 2014 - 2020», 

κατά δεκαπέντε ημέρες, ήτοι για τις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. και 
συνακόλουθα τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τις 11 Σεπτεμβρίου 
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., της ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής αιτήματος 
συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2.3 της Διακήρυξης έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και της ημερομηνίας παροχής των 
σχετικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή προς όλους τους προσφέροντες έως την Πέμπτη 3 
Σεπτεμβρίου 2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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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