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ΘΕΜΑ: «Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και  
αποσφράγισης αυτών για την αριθμ. οικ.2965/01-09-2022 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση   της 
Π.Ε. Άρτας». 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ιδιαιτέρως του άρθρου 159 
«Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/ Α/1010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.  

3. 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 τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 56902/215/2017  Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

5. Την  αριθμ. οικ.2965/01-09-2022 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση   για την «Ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας, 
για το σχολικό έτος 2022-2023 (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2022) με 
δικαίωμα παράτασης ως την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων που θα προκύψουν από τη 
διαγωνιστική διαδικασία στα πλαίσια του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού 455.869,00 €, 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και   αποσφράγισης αυτών την 6η  Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 10:00. 

6. Τα  από 05-09-2022 αιτήματα τεσσάρων (4)  υποψηφίων  οικονομικών φορέων  για 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού 
λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης των απαιτούμενων από τη διακήρυξη  δικαιολογητικών. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
αποσφράγισης αυτών για την  οικ.2965/01-09-2022 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση     
της Π.Ε. Άρτας έως την 7η  Σεπτεμβρίου 2022  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00». 

 
 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

 
 
 

     Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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