
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 31/08-07-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 749-31/08-07-2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής  δημοπρασίας 
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  έγκριση ορισμού μελών της επιτροπής 
διεξαγωγής της δημοπρασίας.   
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-07-2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
11:00, συνήλθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, 
η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 53151/32/07-07-2021 
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. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
8. 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. 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Ο   Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Υποδομών και Τεχνικών Έργων  κ. Εμμανουήλ  Ορφανουδάκης 
εισηγήθηκε  τα 15ο και 16ο Θέματα.   
Ο   Γενικός  Διευθυντής  Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος  Σκορδίλης 
έδωσε  διευκρινήσεις , όσον αφορά τα 15ο και 16ο Θέματα.  
 Ο αναπληρωτή Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  , κ. Κωνσταντίνος 
Γαστεράτος έδωσε  διευκρινήσεις , όσον αφορά το  ΕΗΔ  6ο Θέμα.  
Ο   Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικόλαος  Ανδρεάτος  έδωσε  
διευκρινήσεις, όσον αφορά τα 15ο και 16ο Θέματα.  
Η   αναπληρώτρια  Διευθύντρια  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κα Διονυσία  Κακονύκτη 
έδωσε  διευκρινήσεις, όσον αφορά τα 15ο και 16ο Θέματα.  
 
                                ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 
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. 
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ΕΗΔ 6ο Θέμα: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής  
δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
προϋπολογισμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  έγκριση ορισμού μελών της επιτροπής 
διεξαγωγής της δημοπρασίας.   
 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 6ο 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.     
        
Τα Κέντρα Υγείας τα οποία θα αναβαθμιστούν είναι το Κέντρο Υγείας αστικού τύπου Πόλη Κέρκυρας, το 
Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, το Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου, το Κέντρο Υγείας Λευκίμμης και το 
Κέντρο Υγείας Παξών.     

Οι  υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύμβουλος περιλαμβάνουν τις εξής  δραστηριότητες: 
 Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ζητήματα που απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία και 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό που η ΔΤΕ δεν διαθέτει,  στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 
  
1. Κάθε είδους γεωλογικές – γεωτεχνικές έρευνες για τον έλεγχο της θεμελίωσης των κτιρίων, 
επεξεργασία αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων σχετικά με την μεθοδολογία των πιθανών 
τεχνικών λύσεων εάν απαιτηθούν. 
2. Στατική επίλυση φορέων για την διερεύνησης της στατικής επάρκειας και την υποβολή 
προτάσεων για την μεθοδολογία πιθανών ενισχύσεων με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το 
οποίο δεν διαθέτει η ΔΤΕ εφόσον απαιτηθεί 
 

 Υποβοήθηση της υπηρεσίας στην αποτύπωση κατόψεων,  πρόταση διαμερισμάτωσης 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα  των χώρων   

 Έρευνα αγοράς, αναζήτηση προδιαγραφών και πρόταση βελτίωσης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων ώστε να μπορούν τα υποστηρίξουν σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό    

 Οποιεσδήποτε περαιτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα κριθούν αναγκαίες για την 
σύνταξη των μελετών και οι οποίες απαιτούν εξοπλισμό ή/και τεχνογνωσία που δεν 
διαθέτει η ΔΤΕ. 

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 
 

 Έκδοση ΠΕΑ σύμφωνα με την υπάρχουσα κτιριακή κατάσταση.  Οι προτάσεις σχετικά με 
τις παρεμβάσεις θα πρέπει να κατατάσσουν το κάθε κτίριο σε ενεργειακή κατηγορία Β+  

 

 Έλεγχος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έλεγχος γειώσεων, αντικεραυνικών 
συστημάτων κ.λ.π. ώστε να εντοπιστούν οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις, να αποτυπωθούν 
και να περιγραφούν στην μελέτη και τις προδιαγραφές 
 

 Υπηρεσίες υποβοήθησης της ΔΤΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στο εύρος των 
απαιτούμενων ενεργειών σύνταξης της μελέτης (αναπαραγωγή, σάρωση  αντιγράφων, 
προμετρήσεις, διοικητική υποστήριξη, τακτοποίηση επεξεργασία φωτογραφικού αρχειακού 
υλικού, οργάνωση βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στη εκπόνηση του 
φακέλου των μελετών) και έκδοσης ή ανανέωσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με αρ. πρωτ. οικ. 38644/15417/05-06-2020   περί 
ορισμού υπολόγου διαχειριστή έργου και έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», σύμφωνα με την οποία για το 
υποέργο  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  διατίθενται 74.400,00 ευρώ 
(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από το Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 022 στον Κ.Ε.2020ΕΠ0220001  

2) Η πράξη 7η θεμα 1ο 05-10-2020 του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων  της Π.Ε. Κέρκυρας, περί 
σκοπιμότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας. 

3)  Τα άρθρα 3, 4 & 5 του Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με τα οποία, ορίζονται τα σχετικά με την διαδικασία 
για την έκδοση ανάληψης υποχρεώσεων και έγκρισης διάθεσης πίστωσης.   
4) Το έγγραφο των αποτελεσμάτων της δημόσιας κλήρωσης επιλογής μελών της επιτροπής 
διαγωνισμού για το παρόν έργο, της  15-06-2021 και  
5) Το με αρ. πρωτ. 18-12/01/2021 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κέρκυρας σχετικά με τον ορισμό 
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τον εν λόγω διαγωνισμό  

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

 
1) Την έγκριση των όρων διακήρυξης  της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)  , σύμφωνα με  το 
συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  
 
Τρόπος επιλογής αναδόχου  συνοπτική διαδικασία  σύναψης  δημόσιας σύμβασης παροχής 
επιστημονικών υπηρεσιών (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
με βάση την τιμή) και   υποβολής προσφορών  με συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται , με κατ' 
αποκοπή τίμημα, σε εφαρμογή του άρθρου 95.2.α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 37 του Ν.4782/2021.  

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  α) 
στην Ελλάδα και υποβάλλουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
τουλάχιστον 20 ετών   και πιστοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή τουλάχιστον 8 ετών , για τους 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  γ) οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  

(Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 2.2. της διακήρυξης. 
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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) Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από την  επιτροπή, στην οποία τα δύο μέλη έχουν προκύψει ως 
αποτέλεσμα της από  15-06-2021 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης επιλογής μελών της επιτροπής 
διαγωνισμού για το παρόν έργο,  μεταξύ των Τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το τρίτο μέλος έχει οριστεί από το ΤΕΕ, ως κάτωθι:  

1. Μίλκα Αργυρού, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' (ως πρόεδρος) 
2. Χαρτοφύλακα Μαρίνα, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε./Α' (σε αναπλήρωση του προέδρου) 
3. Γρανά Ιωάννα, Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε./Α'  (τακτικό μέλος) 
4. Μιχάλης Χαλικιόπουλος (αναπληρωματικό μέλος) 
5. Τρεπεκλής Αναστάσιος – Δημήτριος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ (τακτικό μέλος)  
6. Κουλούρης Μάξιμος,  εκπρόσωπος του ΤΕΕ (αναπληρωματικό μέλος) 

 

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

Συνημμένα  
1. Σχέδιο  Όρων Διακήρυξης 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

 
 

Ε.Δ. 

Χρ. Αρχείο 

 

 

 

      Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ   
    Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
   Η/Μ. Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ψήφισε θετικά όσον 
αφορά το έργο και κατά της διαδικασίας.                      
 
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 
8. Αικατερίνη Μοθωναίου                Τακτικό Μέλος 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1.Εγκρίνει  τους  όρων διακήρυξης  της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)  , σύμφωνα με  το συνημμένο 
σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει  τους  παρακάτω όρους:  

 
Τρόπος επιλογής αναδόχου  συνοπτική διαδικασία  σύναψης  δημόσιας σύμβασης παροχής 
επιστημονικών υπηρεσιών (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάση την τιμή) και   υποβολής προσφορών  με συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται , με κατ' 
αποκοπή τίμημα, σε εφαρμογή του άρθρου 95.2.α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
37 του Ν.4782/2021.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  α) 
στην Ελλάδα και υποβάλλουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
τουλάχιστον 20 ετών   και πιστοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή τουλάχιστον 8 ετών , για τους 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  γ) οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  

(Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 2.2. 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.  
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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). 
2) Εγκρίνει την  διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από την  επιτροπή, στην οποία τα δύο μέλη έχουν 
προκύψει ως αποτέλεσμα της από  15-06-2021 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης επιλογής μελών της 
επιτροπής διαγωνισμού για το παρόν έργο,  μεταξύ των Τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το τρίτο μέλος έχει οριστεί από το ΤΕΕ, ως κάτωθι:  

1. Μίλκα Αργυρού, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' (ως πρόεδρος) 
2. Χαρτοφύλακα Μαρίνα, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε./Α' (σε αναπλήρωση του προέδρου) 
3. Γρανά Ιωάννα, Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε./Α'  (τακτικό μέλος) 
4. Μιχάλης Χαλικιόπουλος (αναπληρωματικό μέλος) 
5. Τρεπεκλής Αναστάσιος – Δημήτριος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ (τακτικό μέλος)  
6. Κουλούρης Μάξιμος,  εκπρόσωπος του ΤΕΕ (αναπληρωματικό μέλος) 

 
Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 749-31/08-07-2021 
 

……………………………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 
     

    Αικατερίνη Μοθωναίου                   

 Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

                                                                  
   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   Νικόλαος Παπανικολάου 
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