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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ιωάννινα 09.12.2022  

Α.Π.: 194097/13024 

ΣΧΕΤ: 194096/13023 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών 

στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών» 

Προϋπ/σμός: 7.239.783,01 €, με Φ.Π.Α. 

Α. Π. Διακήρυξης: οικ. 185225/12284/25.11.2022 
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 175645 

 

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού 

Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 

2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 

31.12.2024) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει. 

2. Τη υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

4.  Τη με αρ. οικ. 185225/122584/25.11.2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο 

του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 

2022-2023 και 2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη 

παράταση (έως 31.12.2024) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 6.406.887,62 

€ άνευ Φ.Π.Α. (7.239.783,01 € με Φ.Π.Α. 13%),  στην οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 12η Δεκεμβρίου 2022 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 14η 

Δεκεμβρίου 2022. 

5. Τις προφορικές οχλήσεις ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. οχημάτων, οι οποίοι επικαλούνται το γεγονός ότι το 
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ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων παρουσίαζε 

βλάβη και ως εκ τούτου υπήρχε αδυναμία έκδοσης γραμματίων παρακαταθήκης. 

6. Τα αιτήματα που κατέθεσαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. 

Ευτυχία Μπασούνα (08.12.2022, ώρα 15:50:43) και Μαρκούλας Σπυρίδων (08.12.2022, ώρα 15:48:55), 

με τα οποία ζητούν παράταση κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

7. Το γεγονός ότι η δυσλειτουργία του συστήματος έκδοσης των γραμματίων παρακαταθήκης 

επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. 

Ιωαννίνων. 

8. Την ανάγκη διασφάλισης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση του Δ.Σ.Α.. 

Αποφασίζουμε 
 

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 14η Δεκεμβρίου 2022, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ.. Ως εκ τούτου και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών μετατίθεται για τις 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

-κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. οικ. 185225/122584/25.11.2022 

πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ 22PROC011677350). 

-Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 09.12.2022. 

-Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

09.12.2022. 

-Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Ηπείρου: 09.12.2022. 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr όπου θα είναι διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο 

αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 175645, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου 

(www.php.gov.gr). 

Η παρούσα διαβιβάζεται, προς έγκριση, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά 

την επόμενη συνεδρίασή της. 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

Αλέξανδρος Καχριμάνης 
 

Εσωτερική Διανομή 

1.Χρονολογικό αρχείο 

2.Φάκελος διαγωνισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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