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ΘΕΜΑ: Απόφαςθ Ακφρωςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι  αναδόχων υπθρεςιών κακαριότθτασ (C.P.V. : 
90910000-9) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Θεςπρωτία, Ιωάννινα, Πρζβεηα, Καςτοριά, Κοηάνθ, Φλώρινα και 
ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Σςοτυλίου και για τουσ υνοριακοφσ τακμοφσ χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ  

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ∆ΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. 1. Σισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Σισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 

υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.   

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ».  

5. Σισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

υνζδριο». 

6. Σισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 
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κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ».  

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 68 «υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του ν. 

3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Αϋ) και ιςχφει. 

8. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου 

(Κ.Π.Δ.)», όπωσ ιςχφει. 

10. Σθν  με αρικμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Βϋ/11-08-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ  

Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ περί «κακοριςμοφ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν 

και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου». 

11. Σισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

12. Σισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».  

13. Σισ διατάξεισ του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

14. Σισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 

Πολιτιςτικά Θζματα».  

15. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 

16. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτθςθσ φόρου 

ειςοδιµατοσ», όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, 

επείγοντα µζτρα εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Σθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

««Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

18. Σθν με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

19. Σθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων με κζμα: «Ζγκριςθ του "ΕΕΕ του άρκρου 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ), για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ φμβαςθσ άνω των ορίων των Οδθγιϊν». 

20. Σθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του χρόνου, 

τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 

παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016». 

21. Σθν με αρικμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Αϋ) Απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και κατϊτατου 

θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 

22. Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 

ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

23. Σισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, 

ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

24. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

25. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 

– Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26. Σισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και 

άλλεσ διατάξεισ». 

27. Σισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 

καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ διατάξεισ». 

28. Σθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 

υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του 

Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017). 

29. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 

Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

30. Σα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικμ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονομικϊν – Γεωργίασ – Δθμόςιασ Σάξθσ «Γενικόσ 

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των υνοριακϊν τακμϊν». 

31. Σθν με αρικμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΤΠ.ΟΙΚ. και ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 

«Ρφκμιςθ του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Περιφερειακά Σαμεία Ανάπτυξθσ των εςόδων από 

μιςκϊματα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ υνοριακοφσ τακμοφσ». 

32. Σισ διατάξεισ του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Τπαίκρια Διαφιμιςθ, υμπολιτείεσ Διμων και 

Κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ. 

33. Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ 

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2012-2015». 

34. Σθν υπ’ αρικμ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν – 

Οικονομικϊν  «Άνοιγμα Λογαριαςμοφ Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ».  

35. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

36. Σθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 182897/03.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΩΒΟΡ1Γ-ΗΞΘ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

37. Σθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 141286/03.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΧΚΟΡ1Γ-8Ρ2, ΑΔΑΜ: 20REQ007593440) απόφαςι 
μασ για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  299.520,00€ με ΦΠΑ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ ςτουσ υνοριακοφσ τακμοφσ  χωρικισ  αρμοδιότθτασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ, από τα ζςοδα τθσ παρ. 3  του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ). 
38. Σθν υπ' αρικμ. 3195/09-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΨΨΛΟΡ1Γ-5Γ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ.  
39. Σθν με αρ. Πρωτ. 148651/17-11-2020 Διακιρυξθ 10/2020. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
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Σθν ακφρωςθ τθσ Διακιρυξθσ 10/2020 για τθν ανάδειξθ αναδόχου ι  αναδόχων υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ (C.P.V. : 90910000-9) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Θεςπρωτία, Ιωάννινα, Πρζβεηα, Καςτοριά, 
Κοηάνθ, Φλϊρινα και ςτα Δαςαρχεία Κόνιτςασ, Μετςόβου και Σςοτυλίου και για τουσ υνοριακοφσ 
τακμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 
λόγω επαναπροκιρυξθσ με νζουσ όρουσ ςυμμετοχισ. 

 

 
 
 
 

Ο υντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ 

Ηπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗ 
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