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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 49/18-11-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 1054-49/18-11-2020 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της 
διεξαγωγής    δημοπρασίας του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 
426.000,00€ . 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-11-2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 90110/70/13-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 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. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα 
Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
4. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
5. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
7. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
   
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 
Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Νικόλαος Παπανικολάου. 

Απουσίαζε το τακτικό μέλος, κα  Αικατερίνη Μοθωναίου .  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 

Με την έναρξη της συζήτησης του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η 
Πρόεδρος κα  Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.   

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 
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Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη 
συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα 
δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της 
διεξαγωγής    δημοπρασίας του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 
426.000,00€ . 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός  
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, 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 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 του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων, σχετιζόμενων με όλων των τύπων 
τα υδατορέματα στην Βόρεια Κέρκυρας για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης, 
καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων της Βόρειας Κέρκυρας σε 
περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής 
παροχετευτικής ικανότητας.  
Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες 
μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών 
φαινομένων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προερχόμενα 
από τα όμβρια ύδατα στην Βόρεια Κέρκυρα. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1)Την με Αρ.158-17/05-092020 (ΑΔΑ:6Ι2Υ7ΛΕ-ΣΞΣ) απόφαση του Περιφερειακού 
συμβουλίου της ΠΙΝ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 8η τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2020. Μεταξύ των 
τροποποιήσεων περιλαμβάνεται και η ένταξη του έργου της Π.Ε. Κέρκυρας με τίτλο   
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 426.000,00 ευρώ, στο υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
2) Την με Αρ.πρωτ.ΟΙΚ.81492/32319 (ΑΔΑ:6ΡΦ27ΛΕ-00Τ) απόφαση της 
Περιφερειάρχη της ΠΙΝ, βάση της οποίας εγκρίθηκε η τροποποίηση έγκρισης 
διάθεσης Πίστωσης 5.000.000,00 ευρώ και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ522  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν. » με 
Κ.Ε.2018ΕΠ52200009. Η ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση κατανέμεται ανά Π.Ε. και 
για την Π.Ε. Κέρκυρας διατίθεται ποσό 426.000,00 ευρώ για το έργο με τίτλο   
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
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 
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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.86619/34075/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7ΛΕ-Σ7Γ) απόφαση 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω  έργου  
5) Την με Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017(ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφαση 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του 
Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ.8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
6) Το ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων της δημόσιας ηλεκτρονικής 

κλήρωσης επιλογής μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το παρόν έργο, της  
16-11-2020  

 
 

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ   α  σ  τ  ε 
 
1) Την έγκριση των όρων διακήρυξης  του  έργου:   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
προϋπολογισμού 426.000,00€ ,  σύμφωνα με  το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 
που περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  

 Τρόπος επιλογής αναδόχου  ανοικτή διαδικασία  σύναψης ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης έργου (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή / κάτω των ορίων) 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)  . Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) και άρθρο 126 του ν. 4412/2016 και θα 
χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το έντυπο  της υπηρεσίας. 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  
δραστηριοποιούνται  

      α) στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στις κατηγορίες  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και διαθέτουν κατά 
ελάχιστο τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο 22.Δ της 
διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απαιτείται η στελέχωση του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον από : 

Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας της 
κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  

Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας της κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

        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 και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της διακήρυξης, 

 
 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 
και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της 
διακήρυξης, καθώς και 
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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 και εφόσον καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της διακήρυξης. 

 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). 
2) Την έγκριση της δυνατότητας επιστροφής της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία 
μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως από τους οικονομικούς φορείς έως 3 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
3) Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από  τριμελή (03) επιτροπή, στην οποία τα 
μέλη προκύπτουν ως αποτέλεσμα της από  16-11-2020 διενέργειας δημόσιας 
ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το παρόν 
έργο,  μεταξύ των μελών του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8. (η) του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 .                                                                                                              

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 της με 
Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017(ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης, ως πρόεδρος 
της επιτροπής και ως αναπληρωματικό μέλος αυτής ορίζονται  η Κα. Αθανασία 
Χαρίτου  και ο Κος Νικόλαος Ρώσσος αντίστοιχα.   

4) Στην ΤΕΥΔ που θα χρησιμοποιηθεί στα τεύχη διακήρυξης του παρόντος έργου , να  
αφαιρεθούν τα κεφάλαια Β, Γ, Δ του μέρους IV και το σύνολο του μέρους V, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις σελίδες 23 & 24 της κατευθυντήριας οδηγία 23 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (16 σχετικό) και να περιλαμβάνει μόνο τη συμπλήρωση, εκ μέρους των 
οικονομικών φορέων, της ενότητας α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”, 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής κατά την ώρα του διαγωνισμού. 
 
       Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που καθορίζονται στο 
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου.  
 
Συνημμένα 
Σχέδιο Διακήρυξης                                                       Ο ΑΝΑΠΛ.    ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ   

                                                                                           Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
 
                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
                                                                                                 Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α’     
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,          Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
                                                                                          
 
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει  τους  όρους διακήρυξης  του  έργου:   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
προϋπολογισμού 426.000,00€ ,  σύμφωνα με  το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 
που περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  

 Τρόπος επιλογής αναδόχου  ανοικτή διαδικασία  σύναψης ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης έργου (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή / κάτω των ορίων) 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)  . Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) και άρθρο 126 του ν. 4412/2016 και θα 
χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το έντυπο  της υπηρεσίας. 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  
δραστηριοποιούνται  

      α) στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στις κατηγορίες  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και διαθέτουν κατά 
ελάχιστο τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο 22.Δ της 
διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απαιτείται η στελέχωση του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον από : 

Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας της 
κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  

Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας της κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

        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 και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της διακήρυξης, 

 
 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 
και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της 
διακήρυξης, καθώς και 
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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 και εφόσον καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στο 22.Δ της διακήρυξης. 

 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). 
2) Την έγκριση της δυνατότητας επιστροφής της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία 
μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως από τους οικονομικούς φορείς έως 3 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
3) Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από  τριμελή (03) επιτροπή, στην οποία τα 
μέλη προκύπτουν ως αποτέλεσμα της από  16-11-2020 διενέργειας δημόσιας 
ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το παρόν 
έργο,  μεταξύ των μελών του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8. (η) του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 .                                                                                                              

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 της με 
Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017(ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης, ως πρόεδρος 
της επιτροπής και ως αναπληρωματικό μέλος αυτής ορίζονται  η Κα. Αθανασία 
Χαρίτου  και ο Κος Νικόλαος Ρώσσος αντίστοιχα.   

4) Στην ΤΕΥΔ που θα χρησιμοποιηθεί στα τεύχη διακήρυξης του παρόντος έργου , να  
αφαιρεθούν τα κεφάλαια Β, Γ, Δ του μέρους IV και το σύνολο του μέρους V, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις σελίδες 23 & 24 της κατευθυντήριας οδηγία 23 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (16 σχετικό) και να περιλαμβάνει μόνο τη συμπλήρωση, εκ μέρους των 
οικονομικών φορέων, της ενότητας α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”, 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής κατά την ώρα του διαγωνισμού. 
 
       Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που καθορίζονται στο 
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου.  

 
 

 
 

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1054-49/18-11-2020 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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