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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών δηµόσιου ανοικτού  διαγωνισµού και ανάδειξη 

αναδόχου της “Προµήθειας  κινητού εξοπλισµού (Μηχανολογικού) για το 
υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» 
(Οµάδες Α, Β και Γ) του έργου «∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου»” και ειδικά για την Οµάδα Γ (Προµήθεια οχήµατος 
µεταφοράς γαιών), προϋπολογισµού 140.976,00 € (µε Φ.Π.Α.) 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Νόµου.1622/1986  «περί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ» (ΦΕΚ 92/Α’/1986) και του   
Π.∆. 51/1987 «καθορισµός των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασµό, 
προγραµµατισµό κλπ» (ΦΕΚ 26/Α’/1987). 

2. Του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» 

3. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/ΤΑ’/30-05-97) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/97 Τεύχος Α’) «περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών 
προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/66 ΕΟΚ». 

5. Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/99 Τεύχος Α’) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και 
ιδίως το άρθρο 8 σχετικά µε τις κρατικές προµήθειες. 

6. Της  25600/16-11-2001 απόφασης Περιφέρειας Ηπείρου «περί αναθέσεως και 
µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων», όπως συµπληρώθηκε  και τροποποιήθηκε µε τις  αρ. 
8481/24-04-03 και αριθµ. 12591/04-10-04 αποφάσεις  του  Γ.Γ.Π.Η αντίστοιχα.  

7. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05)». 

8. α)Του Ν.∆ 2286/1-2-1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες  του ∆ηµοσίου τοµέα  και 
ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων» και τις διατάξεις του Π.∆ 118/07 (Α150/2007) 
"Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου". 
β)Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16-03-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού διαδικασιών 
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σύναψης συµβάσεων έργου, προµηθειών, υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16-11-2005 

 
 Παίρνοντας δε υπόψη και :  
 

1. Την αριθµ. Ε/2008/3446/03-07-2008 απόφαση  της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µε την οποία  εγκρίθηκε  η “Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού 
(Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β και Γ) του έργου «∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»”, η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται από το 
ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 µε  ΚΩ∆ 2004 Ε 170 1830019 έργο Ταµείου Συνοχής για 
συνολικό ποσό  986.836,00€ (µε ΦΠΑ). 

2. Την µε αρ. πρωτ. Π1/4268/30-10-2008 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης 
3. Την µε αρ. 11173/16-12-2008 προέγκριση δηµοπράτησης του έργου από την 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου. 
4. Την µε αρ. 931/10-03-2009 απόφαση Γ.Γ.Π.Η., µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη 

του διαγωνισµού για την προµήθεια του θέµατος 
5. Την µε αρ. 932/10-03-2009 Περίληψη ∆ιακήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού η οποία 

στάλθηκε για δηµοσίευση στις εφηµερίδες, µε την οποία γινόταν πρόσκληση στους 
διαγωνιζόµενους να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό της 21-04-2009 , προκειµένου να 
αναδειχθεί ανάδοχος της προµήθειας του θέµατος. 

6. Την µε αρ. 1073/16-04-2009 απόφαση της Υπηρεσίας µας, µε την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος. 

7. Την από 28-05-2009 αναφορά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς την ∆.∆.Ε./Π.Η., µε 
την οποία υπέβαλε όλα τα πρακτικά της δηµοπρασίας της προµήθειας που 
µνηµονεύεται στο θέµα και εισηγείται την έγκρισή τους, αναδεικνύοντας ανάδοχο της 
προµήθειας την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. - 
SPIDER».   

 
Και επειδή 
 
1. Ο ∆ιαγωνισµός διεξήχθη κανονικά και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την 

∆ιακήρυξη αυτού. 
2. ∆εν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις κατά του κύρους του διαγωνισµού από τους 

διαγωνιζόµενους σ’ όλα τα στάδια του διαγωνισµού. 
3. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κρίνεται ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου. 
4. Η προµήθεια του παρόντος µηχανήµατος είναι επείγουσα για την λειτουργία του 

ΧΥΤΑ 
 

Αποφασίζουµε 
 
Α. Εγκρίνουµε το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας που έγινε την 21-04-2009 για την ανάδειξη 

αναδόχου της “Προµήθειας  κινητού εξοπλισµού (Μηχανολογικού) για το υποέργο 
«ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β και 
Γ)» του έργου «∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»”, και 
ειδικά για την Οµάδα Γ (Προµήθεια οχήµατος µεταφοράς γαιών) αναδεικνύοντας 
µειοδότη την  εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. - 
SPIDER», - ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ∆ΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ – Τ.Κ. 455 00  
ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ.  

Β. Εγκρίνουµε την ανάθεση της παραπάνω προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄ (Προµήθεια 
οχήµατος µεταφοράς γαιών)  στον προαναφερόµενο µειοδότη σύµφωνα µε την 
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προσφορά του, µε συνολική συµβατική δαπάνη 118.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
140.896,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.). 

Γ. Η υπογραφή της σύµβασης θα γίνει µετά την προέγκρισή της από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Ηπείρου 

 
 

 

 
  
Κοινοποίηση     
Περιφέρεια Ηπείρου 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
     Β. Ηπείρου 20 
     ΕΝΤΑΥΘΑ 
β) Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή  
    Π.Ε.Π. Ηπείρου 
     ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού &  Ανάπτυξης  
     ΕΝΤΑΥΘΑ 
δ) «ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. - SPIDER» 
 ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ∆ΗΜΟΣ 

ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ   
 Τ.Κ. 455 00  ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ.  
    
 

 
Ε.Γ.Γ.Π. 

Ο Προϊστάµενος  
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων 

 
 
 
 

Χαρίλαος Τάττης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
α. Χρον. Αρχείο 
β. Τµήµα Η/Μ 
γ. Φάκελος έργου (Φ 4.1.5/30) 
δ. Site: Εφηµερίδα Υπηρεσίας  

 
 
 

 

 
 
 


