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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ταχ. ∆/νση:  

∆ιοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 21/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 66342/2620/07-07-2017 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Τσίκαρης Βασίλειος καιΖάψας Γεώργιος, 

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 23ο 

Παράταση καταληκτικών ηµεροµηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης 
προσφορών για τον διαγωνισµό «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθµιση του 
Οδοφωτισµού στο Εθνικό και ΕπαρχιακόΟδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο 
Αστικό Οδικό ∆ίκτυο των ∆ήµων Αρταίων, Ηγουµενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του 
έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
∆ηµόσιος Οδοφωτισµός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και 
συγχρηµατοδοτείται από το Μηχανισµό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ). 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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 ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθµ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 
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4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του 
Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 
(ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθµ. 5/34/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την 
αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου "EfficientEco-Friendlytransportation, 
PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece" στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
ELENA, µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων κατά 90% και την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής κατά 10% από πόρους της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την από 26/07/2016 υπογραφείσα σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο 
“ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-FriendlyTransportation, 
PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece” και αριθµό σύµβασης ELENA-
2014-058. 

8. Την αριθµ. 18/806/16-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε ηδιενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού 
προϋπολογισµού 353.780,00€ πλέον ΦΠΑ, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξής του, 
µε αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό ∆ίκτυο των 
∆ήµων Αρταίων, Ηγουµενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και 
Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δηµόσιος Οδοφωτισµός και Κτίρια 
στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται, από το Μηχανισµό 
ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-
FriendlyTransportation, PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece”». Επίσης 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε τα αριθµ. πρωτ. οικ. 66272/2832/07-07-2017 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 66327/2615/07-07-2017, στον φάκελο 2017 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 

1. Τηνανακοίνωση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

«το ΕΣΗ∆ΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 1 Αυγούστου έως και την Τρίτη 8 

Αυγούστου 2017, για λόγους αναβάθµισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες 

αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το προαναφερόµενο διάστηµα, διαδικασίες 

ηλεκτρονικών διαγωνισµών όπως καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής προσφορών, 

ηµεροµηνίες αποσφράγισης προσφορών κλπ. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί διαδικασίες 

διαγωνισµών για το ανωτέρω διάστηµα θα πρέπει αυτές να µετατεθούν µε σχετικές αντίστοιχες 

αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.» 

2. Το αναλυτικό τεύχος ∆ιακήρυξης Ανοικτού, ∆ηµόσιου, ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

της Περιφέρειας Ηπείρου– ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε αριθµό 

πρωτοκόλλου, οικ.59044/2581/23-6-2017 και Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 43351/2017 . 

                                                            Εισηγούµαστε 

O διαγωνισµός µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού στο Εθνικό και 

ΕπαρχιακόΟδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό ∆ίκτυο των ∆ήµων 

Αρταίων, Ηγουµενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το 

Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ∆ηµόσιος Οδοφωτισµός και Κτίρια στην Περιφέρεια 

Ηπείρου», ο οποίος έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από το Μηχανισµό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) 

(µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ.59044/2581/23-6-2017 και Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

43351/2017), να έχει καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, στις 9-8-2017 και 

αντίστοιχα  καταληκτική ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών στις 17-8-2017.…». 
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10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/988/10-07-2017) 

− Εγκρίνει την παράταση των καταληκτικών ηµεροµηνιών υποβολής προσφορών και 
αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για 
την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού στο Εθνικό και 
ΕπαρχιακόΟδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό ∆ίκτυο των ∆ήµων 
Αρταίων, Ηγουµενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το 
Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ∆ηµόσιος Οδοφωτισµός και Κτίρια στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από το Μηχανισµό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ),  

ο οποίος προκηρύχθηκε βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ.59044/2581/23-6-2017 και Α/Α 
Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 43351/2017, διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου /∆ιεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 01-
08-2017 και αποσφράγισης προσφορών την 07-08-2017, επειδή – σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση – το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) θα 
τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τρίτη 1 Αυγούστου έως και την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, για 
λόγους αναβάθµισης και συντήρησης, και για το λόγο αυτό «…. Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί 
διαδικασίες διαγωνισµών για το ανωτέρω διάστηµα θα πρέπει αυτές να µετατεθούν µε σχετικές 
αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών ..». 

− Ορίζεται ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η 9ηΑυγούστου 2017 και 
αντίστοιχα, νέα καταληκτική ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η 17η8 Αυγούστου 2017. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ.Κωτσαντής Κων/νος και Τσίκαρης Βασίλειος, οι οποίοι 
παρέπεµψαν στις τοποθετήσεις τους στις σχετικές µε τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραµπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Τσίκαρης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


