ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ιωάννινα, 21-07-2022
Αρ. Πρωτ.: 115198/11186

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Πληροφορίες: Κ. Ζάννης
Τηλέφωνο: 26510 87334
FAX: 26510 87441
Email: k.zannis@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας
αποσφράγισης αυτών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
ανάθεσης της Υπηρεσίας
με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», προϋπολογισμού 347.398,40 € με
ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου,
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 με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
4.

Τη με αριθμ. πρωτ. 77102/7448/20-05-2022 διακήρυξη της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού
347.398,40 € με ΦΠΑ , στην οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 24η
Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 30η Ιουνίου 2022.

5. Τη με αριθμ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 798/06-06-2022 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΕΝ.ACT.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της διακήρυξης.
6. Τη με αρ. Α419/2022 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία
ανεστάλη η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό
κρίση προδικαστικής προσφυγής από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
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7. Τη με αρ. 17/1071/20-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΑΨ7Λ9-ΜΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του
θέματος, για τις 25 και 29 Ιουλίου αντίστοιχα, προκειμένου να κριθεί η προδικαστική προσφυγή από
την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
8. Τη με αρ. 1072/2022 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
εκδόθηκε στις 19.07.2022, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας με διακριτικό τίτλο
«ENACT A.E».
Αποφασίζουμε

Την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 5η Σεπτεμβρίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ., προκειμένου να χορηγηθεί επαρκής χρόνος στους υποψήφιους για την
υποβολή των προσφορών τους δεδομένου ότι μόλις στις 20/7/2022 κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια
Ηπείρου από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η υπ’ αριθμ. 1072/2022 απόφασή της με την οποία και
έληξε η αναστολή της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου και η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται εκ νέου για τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ.
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
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