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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΤΝΘΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΚΣΘΡΘΑΚΩΝ & ΤΔΡΑΤΛΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

Ζάκςνθορ, 28 Μαΐος   2021 

 
Απ. Ππωτ. : Οικ 40092/6812 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ 
 
 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε Γεκόζηαο ζύκβαζεο: « ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΤΓΔΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ - Π.Δ. 

ΕΑΚΤΝΘΟΤ», Πξνεθηηκώκελεο Αμίαο: 49.600,00€ (κε ην Φ.Π.Α.). 

 

 

Ωρ ημεπομηνία και ώπα λήξηρ τηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ των πποσυοπών
i
 οπίζεται η 10-06-2021, 

ημέπα Πέμπτη και ώπα 10.00 π.μ. 

 

Δάλ γηα ηερληθνύο ιόγνπο ή ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

θαηαιεθηηθή  ώξα ή εκέξα ή  εάλ δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε θαηαιεθηηθή ώξα θαη εκέξα κεηαηίζεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ώξα θαη εκέξα ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.pin.gov.gr . 

 

Σν ζθξαγηζκέλν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δηαηίζεηαη από ηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ.Π.Δ. Εαθύλζνπ, 

Γηνηθεηήξην 29100 Εάθπλζνο, κέρξη ηελ Σεηάξηε 9-06-2021. 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» κόλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο – ζπκπξάμεηο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, κειεηώλ ησλ εμήο θαηεγνξηώλ: 
1) Αξρηηεθηνληθώλ (ΚΑΣ 6) δεθαεηνύο θαη άλσ εκπεηξίαο (Β΄ΣΑΞΖ θαη άλσ), 
2) ηαηηθώλ (ΚΑΣ 8) δεθαεηνύο θαη άλσ εκπεηξίαο(Β΄ΣΑΞΖ θαη άλσ), 
3) Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ (ΚΑΣ 9) έσο δεθαεηνύο εκπεηξίαο (Α΄ΣΑΞΖ θαη άλσ), 
είλαη εγγεγξακκέλα ζην ΣΔΔ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 
ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ 
ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19. ηνπ λ. 
4412/2016. Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ εθπξνζσπείηαη από έλαλ εμ’ απηώλ. Ζ 
πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ §3,4 ηνπ άξζξνπ 75 αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη από έλα εθ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. 
 

Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, θαζώο  θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλόηεηα όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε.  

http://www.pin.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ4Ο97ΛΕ-5ΞΝ
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Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ.  

 

Ζ κειέηε ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο Π.Γ.Δ./ΑΔΠ 022 / Κ.Δ. 2020ΔΠ02200001, CPV : 71356200-0, 

Κσδηθόο ΝUTS  : EL 621 Εάθπλζνο.  

 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Καηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16 θαη ηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζκ. 516-22/19-05-2021 (ΑΓΑ: 627ΚΛΔ-Κ9Ο) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Νήζσλ. 

 

                                                 
   
   

 
   

 
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ' αξηζκ. 516-22/19-05-2021 (ΑΓΑ: 627Κ7ΛΔ-Κ9Ο) 
 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Η.Ν. 

 
 
 

Ζ Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
 
 
 
 
 
 

ΡΟΓΖ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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