
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 384-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου 
διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - 
ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     
Μ. Τρίτη 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. 
34678/23/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-
2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

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 εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 24ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου 
διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - 
ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής: 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1δ 
του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και να 
κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής 
αυτών, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".  

Το αντικείμενο του έργου είναι οδικές εργασίες και παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης 

βλαβών (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας) στο εθνικό και επαρχιακό 

οδικό δίκτυο των περιοχών Σάμης, Πυλάρου και Ερίσου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. 

Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι εργασίες δεν αφορούν σε αλλαγές χαράξεων, οδικές 

διαπλατύνσεις ή αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο σε εργασίες επιδιορθώσεων, 

συντηρήσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας 

χάραξης του δικτύου. Πρόκειται δηλαδή για αναμενόμενες ανάγκες εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών, που κατά τη συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και 

περιοδικά σε ένα συνηθισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό των περιοχών Σάμης - Πυλάρου - 

Ερίσου Κεφαλληνίας, είτε από τη συνήθη χρήση, είτε λόγω γήρανσης ή αστοχίας υλικών, είτε μετά 

από έντονα καιρικά φαινόμενα.  

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι εργασίες που θα κληθεί ο Ανάδοχος να εκτελέσει 

κατόπιν σχετικών εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα αφορούν στις κάτωθι ομάδες εργασιών: 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ και Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Το ακριβές αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του 

Έργου και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με στοιχεία χρηματοδότησης: 

ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, Α.Π. 94422 της 11-9-2018  απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

(ΑΔΑ: ΩΧΕΝ465ΧΙ8-ΡΛ9), για την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018, που 

περιλαμβάνει και το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

ΠΙΝ» µε Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :   

1. Τον N. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα.  

2. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α’/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 

και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

3. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α’/24-10-2016 και ΦΕΚ-

206/Α’/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
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4. Τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133/Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β’/23-11-2017.  

6. Την υπ’ αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων «Ορισμός  Προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων  και  τοποθέτηση  προσωπικού  στις 

υπηρεσίες  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης  της  Περιφέρειας  

Ιονίων».  

7. Το υπ’ αρ. 125155/17-1-2007 έγγραφο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

(γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).  

8. Το υπ’ αρ. 197816/9-5-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό 

έγγραφο για έργα συντήρησης σε υφιστάμενα οδικά δίκτυα).  

9. Το υπ’ αρ. 27535/10605/6-6-2012 έγγραφο Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Π.Ι.Ν. (γενικό έγγραφο για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).  

10. Την ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, Α.Π. 94422 της 11-9-2018  απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΧΕΝ465ΧΙ8-ΡΛ9), για την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων έτους 2018, που περιλαμβάνει και το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» µε Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.   

11. Την υπ’ αρ. 187-21/1-12-2018  (ΑΔΑ: ΨΙΓΠ7ΛΕ-ΡΛ5) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. «10η 

Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 - Κατανομές 

Χρηματοδότησης - Αποδοχές χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ».  

12. Την υπ’ αρ. 58-05/8-3-2019  (ΑΔΑ: 6ΘΑΖ7ΛΕ-ΠΙΤ) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. «2η 

Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 - Τροποποίηση Κατανομής 

Υποέργων Έργων ΠΔΕ».  

13. Την υπ’ αρ. 65-6/23-3-2019  (ΑΔΑ: ΨΞΤ37ΛΕ-Ψ9Μ) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. «3η 

Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 - Τροποποίηση Κατανομής 

Υποέργων Έργων ΠΔΕ».  

14. Την υπ’ αρ. 22976/9648/11-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΑΧ7ΛΕ-Κ1Ο) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων, περί τροποποίησης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου 

ΣΑΕΠ 522 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» µε 

Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.  

15. Το υπ’ αρ. 50792/6-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας.  
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16. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/1535/18-3-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας. Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.  

17. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/110188/76205/739/28-3-2019 (Αρ. Φακ. Φ777/Α2-02) 

έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης.  

18. Το υπ’ αρ. 17492/3991/8-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωρικού 

Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το 

οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

19. Την ΚΥΑ με αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ-3821/Β’/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

20. Την υπ’ αρ. 127/29-11-2017 (ΦΕΚ-4534/Β’/21-12-2017) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) "Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων 

ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των 

ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή", σύμφωνα με την οποία 

αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της ως άνω υπ' 

αρ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ καθώς και στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 

4412/2016 με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 

171).  

21. Το υπ’ αρ. 1250/28-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) "Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 

4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 

235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν".  

22. Το υπ’ αρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής 

επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και 

μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων".  

23. Τη δημοσίευση του πρόσφατου Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52/Α’/1-4-2019), με το άρθρο 43 του 

οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις Ν. 4412/2016 και γίνεται προσθήκη νέων 

άρθρων.  

24. Το υπ’ αρ. 1859/3-4-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Ενημέρωση για 

τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α’ 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- 

Προσθήκη νέων άρθρων”.  

25. Το υπ’ αρ. 2210/19-4-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Διευκρινίσεις 

ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 

4605/2019”.  

26. Τον χαρακτήρα του έργου που είναι έργο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 

(συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας) στο εθνικό και επαρχιακό 
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οδικό δίκτυο των περιοχών Σάμης, Πυλάρου και Ερίσου, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 

Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

27. Την υπ’ αρ. 24039/5487/19-4-2019 απόφασή μας περί έγκρισης μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης του έργου.  

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ  α  σ  τ  ε  

Α. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με CPV: 

45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο 

διακήρυξης, το οποίο συντάχθηκε με βάση το εγκεκριμένο πρότυπο του παραρτήματος Β’ (Διακήρυξη 

Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 

Ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή) της υπ’ αρ. 127/29-11-2017 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ-3074/Β’/6-9-2017), με την 

αναδιαμόρφωση του άρθρου 4.3 «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία» 

σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1250/28-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την 

επικαιροποίηση των άρθρων 4.2 και 17Α σύμφωνα με το υπ’ αρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του νέου Ν. 4605/2019.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω όροι:  

Είδος δημόσιας σύμβασης: «Δημόσια σύμβαση έργου» του άρθρου 2 §1 περ. 6 & 7 και 

«δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων» του άρθρου 2 §1 περ. 29 του Ν. 4412/16 (δηλαδή η 

εκτιμώμενη αξία της δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο του άρθρου 5 §α του ίδιου νόμου).  

Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών: Προσφορά επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 

εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν. 

4412/16.  

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Τριακόσιες (300) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Τμηματικές προθεσμίες: Αποκλειστικές και ενδεικτικές προθεσμίες σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 

κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

5.806,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Χορήγηση προκαταβολής: Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 

Ανάδοχο.  

ΑΔΑ: ΨΗΧΠ7ΛΕ-ΧΛΤ



 6 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ): Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον 

Ανάδοχο.  

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό: Σύμφωνα με το άρθρο 21 του συνημμένου σχεδίου 

διακήρυξης και ειδικότερα:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα:  

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

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.  

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

3. 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 (π.χ. κοινοπραξία).  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του συνημμένου σχεδίου διακήρυξης.  

Δεν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 22.A.3. 

Από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού της παρ. 22.Α.4 επιλέγονται οι περιπτώσεις (α) αν ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 και (β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

Δεν απαιτείται η εφαρμογή της παρ. 22.Α.5. (εθνικός λόγος αποκλεισμού του ν. 3310/2005) 

καθώς πρόσκειται για έργο με Π/Υ < 1 εκ. €.  

Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του συνημμένου σχεδίου 

διακήρυξης.  

ΑΔΑ: ΨΗΧΠ7ΛΕ-ΧΛΤ



 7 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: Σύμφωνα με το άρθρο 24 του συνημμένου σχεδίου 

διακήρυξης.  

Κατά τα λοιπά οι όροι του διαγωνισμού είναι αυτοί που καθορίζονται ειδικότερα στο συνημμένο -και 

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης- σχέδιο διακήρυξης του έργου.  

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα κριθεί και θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία, με 

βάση τους προβλεπόμενους στο Ν. 4412/16 κανόνες δημοσιότητας για δημόσιες συμβάσεις κάτω 

των ορίων (βλ. ιδίως άρθρο 120) και τις λοιπές υπηρεσιακές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και τις 

όποιες τροποποιήσεις επέλθουν στα τεύχη του Διαγωνισμού, λόγω των συνεχών αλλαγών και 

προσθηκών που γίνονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις.  

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί με προσεχή απόφαση, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) Απόφαση Υπουργείου 

ΥΠΟΜΕ και τις εγκυκλίους Εγκ. 2/2018 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) και Εγκ. 6/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-

Ν1Ο).  

Ο χειριστής του διαγωνισμού εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ θα είναι 

υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας.  

Β. Τη δημοσίευση σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες ("ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ", 

"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ" και "ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"). Το κόστος δημοσίευσης, που θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

σε περίπτωση  που ο Διαγωνισμός του ανωτέρω έργου αποβεί άγονος, ανέρχεται περί τα 110,00 

Ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανά εφημερίδα.  

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ’ αρ. 16779/3807/27.2.19/25-2-2019 (ΑΔΑΜ: 

19REQ004542559, ΑΔΑ: 780Μ7ΛΕ-ΠΣΠ) της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ι.Ν. "Δαπάνη δημοσιεύσεων 

των διαγωνισμών έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2019", η οποία καταχωρήθηκε με α/α 571 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με AA Βεβ: 498.  

 

 
 Συντάκτης Τμηματάρχης Τ.Σ.Ε.  Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

 
Μονογραφή 

 
   

Ονοματεπώνυμο Ν. Ανδρεάτος  Δ. Κακονύκτη   

 

Ημερομηνία -4-2019 -4-2019  Νικόλαος Ανδρεάτος 
 
 
 

Συνημμένα 
1. Σχέδιο διακήρυξης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 

360.000,00 € με Φ.Π.Α. 
 

Εσωτ. Διανομή 
1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.    

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα  
ανωτέρω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 
360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με CPV: 45233141-9 Εργασίες 
συντήρησης οδών, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο 
διακήρυξης, το οποίο συντάχθηκε με βάση το εγκεκριμένο πρότυπο του 
παραρτήματος Β’ (Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) της υπ’ 
αρ. 127/29-11-2017 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ-3074/Β’/6-9-2017), με την 
αναδιαμόρφωση του άρθρου 4.3 «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική 
προστασία» σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1250/28-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και την επικαιροποίηση των άρθρων 4.2 και 17Α σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και προσαρμοσμένο στις 
προβλέψεις του νέου Ν. 4605/2019.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω όροι:  

Είδος δημόσιας σύμβασης: «Δημόσια σύμβαση έργου» του άρθρου 2 §1 περ. 6 & 7 
και «δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων» του άρθρου 2 §1 περ. 29 του Ν. 4412/16 
(δηλαδή η εκτιμώμενη αξία της δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο του άρθρου 5 §α του 
ίδιου νόμου).  

Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών: Προσφορά επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 
του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), 
σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16.  

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Τριακόσιες (300) ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

Τμηματικές προθεσμίες: Αποκλειστικές και ενδεικτικές προθεσμίες σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 
1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 5.806,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.  

Χορήγηση προκαταβολής: Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο.  

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ): Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση 
πριμ στον Ανάδοχο.  

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό: Σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
συνημμένου σχεδίου διακήρυξης και ειδικότερα:  

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα:  
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α)σε κράτος - μέλος της Ένωσης,  

β)σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

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.  

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

3. 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 (π.χ. κοινοπραξία).  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του συνημμένου σχεδίου 
διακήρυξης.  

Δεν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 22.A.3. 

Από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού της παρ. 22.Α.4 επιλέγονται οι 
περιπτώσεις (α) αν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και (β) εάν ο οικονομικός 
φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Δεν απαιτείται η εφαρμογή της παρ. 22.Α.5. (εθνικός λόγος αποκλεισμού του ν. 
3310/2005) καθώς πρόσκειται για έργο με Π/Υ < 1 εκ. €.  

Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του συνημμένου 
σχεδίου διακήρυξης.  

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: Σύμφωνα με το άρθρο 24 του συνημμένου 
σχεδίου διακήρυξης.  

Κατά τα λοιπά οι όροι του διαγωνισμού είναι αυτοί που καθορίζονται ειδικότερα στο 
συνημμένο -και αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης- σχέδιο διακήρυξης 
του έργου.  

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα κριθεί και θα συμπληρωθεί από την 
υπηρεσία, με βάση τους προβλεπόμενους στο Ν. 4412/16 κανόνες δημοσιότητας για 
δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων (βλ. ιδίως άρθρο 120) και τις λοιπές 
υπηρεσιακές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και τις όποιες τροποποιήσεις επέλθουν 
στα τεύχη του Διαγωνισμού, λόγω των συνεχών αλλαγών και προσθηκών που 
γίνονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις.  

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί με προσεχή 
απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας 
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διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 
(ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) Απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕ και τις εγκυκλίους Εγκ. 
2/2018 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) και Εγκ. 6/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).  

Ο χειριστής του διαγωνισμού εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ θα είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας.  

 
Β) Εγκρίνει τη δημοσίευση σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες 
("ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ", "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ" και "ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"). Το κόστος δημοσίευσης, που 
θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση  που ο Διαγωνισμός του ανωτέρω 
έργου αποβεί άγονος, ανέρχεται περί τα 110,00 Ευρώ ( μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), ανά εφημερίδα.  

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ’ αρ. 16779/3807/27.2.19/25-2-2019 
(ΑΔΑΜ: 19REQ004542559, ΑΔΑ: 780Μ7ΛΕ-ΠΣΠ) της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Π.Ι.Ν. "Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
2019", η οποία καταχωρήθηκε με α/α 571 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με AA Βεβ: 498.  

 

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 384-17/23-04-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
   Σουσσάνα Πεφάνη 
   Γεώργιος Τσιλιμιδός                                
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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