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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 50/13-12-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 947-50/13-12-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής 
δημοπρασίας του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  
100.000,00  € , Π.Ε. Κέρκυρας.    
 
 Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 12 - 2017  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και 
Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 106722/92/08-
12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου 
Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε 
εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σταύρος Γρηγόρης                                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
5. Σουσσάνα Πεφάνη            Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω θέμα 
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 11oο: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής 
δημοπρασίας του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  
100.000,00  € , Π.Ε. Κέρκυρας.    
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας 
Χρυστάλλας Παπασωζομένου,  η οποία έχει ως εξής: 
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Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε 
εκτέλεση της  § 1δ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 § 1δ του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε.  έχει την αρμοδιότητα 
να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις,  να διεξάγει  και 
κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών  και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις 
επιτροπές διεξαγωγής  αυτών   εφαρμοζομένων  των σχετικών διατάξεων  του             
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών».     
        
Αντικείμενο βάσει της μελέτης είναι ο καθαρισμός του Ποταμού Κέρκυρας, από 
κάθε είδους φερτά ή αυτοφυή υλικά που παρεμποδίζουν την φυσική ροή των 
υδάτων εντός της αδιαμόρφωτης κοίτης αυτού, προκειμένου να προβλεφθούν και 
εμποδιστούν πλημμυρικά φαινόμενα στις λεκάνες απορροής αυτού.   
Το έργο αφορά το τμήμα του Ποταμού Κέρκυρας ανάντη της Εθνικής οδού 
Παλαιοκαστρίτσας και δεν σχετίζεται με την άρση των προσχώσεων στις εκβολές 
του Ποταμού αυτού.  
Ειδικότερα το παρών έργο περιλαμβάνει κυρίως εργασίες άρσης καταπτώσεων , 
καθαρισμούς της κοίτης και παράπλευρων οχετών αυτού, εκχερσώσεις και 
εκθαμνώσεις. 
 
   
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αρ. 264-27/2016 απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν.,  Έγκρισης του 
Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ι.Ν., με την οποία 
εντάχθηκε το έργο                             “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ”, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 

2. Την  με αρ. πρ.  27329/11060/05-04-2017 απόφαση  του Περιφερειάρχη της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  περί έγκρισης  τροποποίησης της διάθεσης 
πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000. Σύμφωνα με 
αυτήν η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση , κατανέμεται ανά    Περιφερειακή 
Ενότητα και ανά υποέργο και ειδικότερα για το υποέργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» , διατίθεται πίστωση ποσού 100.000,00 ευρώ. 
 

    3.  Το άρθρο  5 του Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με το οποίο, τίτλο για την 
ανάληψη υποχρεώσεων  σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών  
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του 
Ν. 4270/2014 

4. Την με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 71701/29551/25-08-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω  
έργου  

 
Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ   α  σ  τ  ε 

 
1) Την έγκριση των όρων διακήρυξης  του  έργου:   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  100.000,00  € , σύμφωνα με  το 
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  
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 Τρόπος επιλογής αναδόχου :  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του 
έργου  και  υποβολής προσφορών σύμφωνα με άρθρο 95 παρ. 2  

εδάφιο α του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).  
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται : 
      α) στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠii σε  έργα  

Υδραυλικά, Οικοδομικά και Οδοποιίας  με τάξη πτυχίου Α1 και άνω 
αντίστοιχα.    

β) σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον προσκομίσουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις  γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω  Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
  
Έκαστος Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την      υποβολή προσφοράς.  Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει  να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού  μητρώου για την 
ένωση  (πχ κοινοπραξία). 
Αποφασίζεται ότι δυνατότητα επιστροφής της Οικονομικής Προσφοράς μπορεί 
να γίνει κατόπιν αιτήσεως από τους οικονομικούς φορείς έως 3 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

       Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που καθορίζονται στο 
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου.  

 
2) Την  διεξαγωγή  της  δημοπρασίας  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας   Κέρκυρας και ειδικότερα από την ετήσια τριμελή 
επιτροπή  που συγκροτήθηκε με  την υπ. αριθμ. 170-10/24-03-2017 
απόφασή σας, κατ’ εφαρμογή  της  παρ. 3δ  του  άρθρου  15  του  
Ν.2218/94  και της παρ. 8(α)  του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016.   

 
Συνημμένα  
Σχέδιο Διακήρυξης 
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Ε.Δ. 

Χρ. Αρχείο 

 

      Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ   
 Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
 

   

 
 
 
   i Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 
παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016.  
 
ii Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 
106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
ανωτέρω εισήγηση και το σχέδιο της διακήρυξης 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
προϋπολογισμού  100.000,00  €, σύμφωνα με  το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που 
περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  

 Τρόπος επιλογής αναδόχου :  
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου  και  
υποβολής προσφορών σύμφωνα με άρθρο 95 παρ. 2  εδάφιο α του 
Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται : 

α) στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ σε  έργα  
Υδραυλικά, Οικοδομικά και Οδοποιίας  με τάξη πτυχίου Α1 και άνω αντίστοιχα.    
β) σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον προσκομίσουν τις δηλώσεις 
και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016,  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις  
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω  
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
  

     Έκαστος Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την      υποβολή προσφοράς.  Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει  να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού  μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Αποφασίζεται ότι δυνατότητα επιστροφής της Οικονομικής Προσφοράς μπορεί να γίνει 
κατόπιν αιτήσεως από τους οικονομικούς φορείς έως 3 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που καθορίζονται στο συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης του έργου.  

 
2) H  διεξαγωγή  της  δημοπρασίας θα γίνει από  τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και ειδικότερα από την ετήσια τριμελή επιτροπή  που 
συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 170-10/24-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Ι.Ν., κατ’ εφαρμογή  της  παρ. 3δ  του  άρθρου  15  του  Ν.2218/94  και της παρ. 8(α)  
του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016.   

 
 

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 947-50/13-12-2017 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
         Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                                                    Σταύρος Γρηγόρης                                                
Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            

   Σουσσάνα Πεφάνη                                                             
   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    
      Ειρήνη Διαμάντη 
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