
 
               

                           

    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΜΕΛΕΤΗ:    

    Περιφέρεια Ιονίων Νήσων     

    Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας      

          

    Προϊσταμένη Αρχή:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" ΙΘΑΚΗΣ» 
   

    Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.          
   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας Π/Υ 169.627,56 € (με ΦΠΑ)   

   (κατά περίπτωση)         

            
    Διευθύνουσα Υπηρεσία:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α (μέρος IIΙ)    

    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων          
    Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων         

                 

    Πιστώσεις έργου:     

    Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001   
               
   Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου: αρ. 151-17/6-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΓΥ7ΛΕ-Τ1Θ)   

       αρ. 152-17/6-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΕΑ7ΛΕ-Η0Ι)   

               

   Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης (Ο.Ε.): αρ. 959-48/24-10-2018  (ΑΔΑ: ΩΜΒ77ΛΕ-ΗΓΤ)    

       

   Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:  95750/22128/25-10-2018 (ΑΔΑ: 65ΕΗ7ΛΕ-ΑΥΗ, ΑΔΑΜ: 18REQ003950038)   
               

   ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

    ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α (μέρος III)    

               

    ΜΕΛΕΤΗ:            
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   Α.7) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ    
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    Α.12) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ     

               

        Υπηρεσιακό τεύχος Δ.Τ.Ε.    

                 

        Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ\ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

"ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" ΙΘΑΚΗΣ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)  

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.) Π/Υ 169.627,56 € (με ΦΠΑ) 

   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α (μέρος III) 

 

Α.6) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.6 του Ν. 4412/16  

Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό 

διάλογο, διαδικασίες με διαπραγμάτευση κ.λπ.).  

Η εκπόνηση της μελέτης είναι απολύτως αναγκαία για τους εξής λόγους: Το επαρχιακό οδικό τμήμα του "Μπροσαετού", 

μήκους περίπου 1,50 Km, είναι το μοναδικό που συνδέει τη Νότια Ιθάκη και την πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ, όπως 

και το βασικό λιμάνι του Πισαετού, με τη Βόρεια Ιθάκη. Λόγω της ειδικότερης γεωμορφολογικής του θέσης και της 

γεωλογίας της περιοχής, το οδικό αυτό τμήμα είναι επιρρεπή σε κατολισθητικά φαινόμενα. Μετά τα τελευταία σεισμικά 

γεγονότα, ιδίως του σεισμού της Λευκάδας της 17-11-2015, αλλά και ύστερα από τα τακτικά τα τελευταία χρόνια έντονα 

καιρικά φαινόμενα, με κυριότερο το πλημμυρικό φαινόμενο της 25-9-2015, τα κατολισθητικά φαινόμενα χρήζουν 

έρευνας και μελέτης για την ανάσχεση και αντιμετώπισή τους. Η υπηρεσία μας δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα και τον 

εξοπλισμό να εκπονήσει τη μελέτη αυτή.  

Η δημόσια σύμβαση «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” ΙΘΑΚΗΣ» αποτελεί «δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 περ. 9(α) του Ν. 4412/16, εμπίπτει στις διατάξεις του 

Βιβλίου Ι του ίδιου Νόμου και χαρακτηρίζεται ως «δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων» σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 περ. 

29 του Ν. 4412/16, καθώς η εκτιμώμενη αξία της, εκτός του Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια του άρθρου 5 §γ του Ν. 

4412/16, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

Η ανάθεση της ως άνω δημόσιας σύμβασης µελέτης θα γίνει µε την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. Η 

διαδικασία αυτή αφ’ ενός είναι η συνήθης διαδικασία για το συγκεκριμένο είδος μελέτης και αφ’ ετέρου προτιμάται για 

να λάβει ο διαγωνισμός ευρύτατη δημοσιότητα, με στόχο την ύπαρξη αυξημένου ενδιαφέροντος και ανάλογου 

ανταγωνισμού των ενδιαφερομένων.  

Επομένως, για την ανάθεση της ως άνω δημόσιας σύμβασης µελέτης θα εφαρμοστούν και θα τηρηθούν οι σχετικές 

διαδικασίες και προθεσμίες δημοσιότητας που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με ανοιχτή 

διαδικασία.  

 

Α.7) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.7 του Ν. 4412/16  

Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης και 

υποβολής των οικονομικών προσφορών, της εφαρμογής του άρθρου 50 και του τρόπου αξιολόγησης των 

προσφορών.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/16, είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή», καθώς το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης (τοπογραφική και γεωτεχνική μελέτη) 

εμπίπτει στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου.  
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Σχετικώς έχει εκδοθεί η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας (5
ο
 

πρακτικό της από 29-10-2018 συνεδρίασης, θέμα 3
ο
).  

Στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται εφαρµογή του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016, καθώς το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται σε 

δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (µελέτη - κατασκευή).  

 

 

Α.8) ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.8 του Ν. 4412/16  

Προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, και όσα άλλα έγγραφα παρέχει ή στα οποία παραπέμπει η 

αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας.  

Η Προκήρυξη της σύμβασης.  

Η αναλυτική Διακήρυξη της σύμβασης όπως θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και τα έγγραφα στα οποία παραπέμπει.  

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύμβασης.  

 

Α.9) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.9 του Ν. 4412/16  

Κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος 

και τις συνθήκες εργασίας οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη.  

 

Α.10) ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.10 του Ν. 4412/16 

Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, αν απαιτείται.  

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4412/16.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά στα στελέχη και στο προσωπικό της, θα λάβει στο μέτρο του εφικτού τα απαιτούμενα 

μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του 

Ν. 4412/16.  

Αν ωστόσο, διαπιστωθεί ότι για κάποια µέλη των αποφαινομένων ή γνωμοδοτικών οργάνων υφίσταται κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

 

Α.11) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.11 του Ν. 4412/16  

Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, αποστολές των προκηρύξεων και αποδεικτικά των δημοσιεύσεων 

αυτών, με τις επαναλήψεις τους.  

Σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν για την παρούσα δημόσια σύμβαση, η δημοσιοποίηση θα γίνει με 

ως ακολούθως:  

 Η Προκήρυξη της σύμβασης καθώς και η αναλυτική Διακήρυξη της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 Η Περίληψη Διακήρυξης της σύμβασης στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και σε τοπικές εφημερίδες (2 ημερήσιες και 1 

εβδομαδιαία).  

 Δημοσιοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης και στον ιστότοπο της Π.Ι.Ν., καθώς και στο Τ.Ε.Ε.  
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 Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Α.12) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  

Άρθρο 45 §8 περ. Α.12 του Ν. 4412/16  

Αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης.  

Όπως θα προκύψει κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Αργοστόλι, 5 Νοεμβρίου 2018 
(Τόπος - Ημερομηνία) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Λάμπρος Νικολάου 
Γεωλόγος 

 
 
 

Νικόλαος Ανδρεάτος 
πολιτικός μηχανικός 

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 
 
 

Διονυσία Κακονύκτη 
πολιτικός μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 

Νικόλαος Ανδρεάτος 
πολιτικός μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό πρωτ. ………………… (ΑΔΑ: …………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


