
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 743-41/31-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση όρων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 369.360,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: 
ΠΔΕ ΣΑΜΠ 922 ΚΕ 2020ΜΠ92200012, μόνο ως προς χειριστές ΕΣΗΣΗΣ. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30, 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. 69492/42/26-08-
2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, 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. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   Αναπληρωματικό μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη Αναπληρωματικό μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  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. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Σταύρος Τραυλός 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος  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 2ο Θέμα: Τροποποίηση όρων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 369.360,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: 
ΠΔΕ ΣΑΜΠ 922 ΚΕ 2020ΜΠ92200012, μόνο ως προς χειριστές ΕΣΗΣΗΣ. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση του  Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ.  Αλέξιου 
Κωνσταντάκη , η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των 
παρακάτω διατάξεων του Ν. 3851/10 ως ισχύουν σήμερα:  
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- Το άρθρο 176 παρ. 1 περίπτωση στ’ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί το 
σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 
έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και 
των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση 
και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 
4412/2016.».  

- Το άρθρο 176 παρ. 1 περίπτωση ι’ υποπερίπτωση iv του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή 
«Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.».  

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
ισχύουν για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :  

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-26/Α’/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 
7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 
αρμοδιότητας των Περιφερειών».  

6. 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.  

7. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία».  

8. Την υπ’ αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ-1924/Β’/2-6-2017) απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).».  

9. Την υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ-3821/Β’/31-10-2017) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & 
Ανάπτυξης - Υποδομών και Μεταφορών «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.)».  

10. 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 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 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 και ειδικότερα το άρθρο 22 
«ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με το οποίο:   

«3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα, ως εξής: … β. Στο Τμήμα Κτιριακών και 
Υδραυλικών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και 
μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και 
στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που κατά 
αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, 
καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. …».  
«4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες «Προϊσταμένης Αρχής» που προβλέπονται από τις 
διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 
Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι 
των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες 
«Διευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας 
όπως κάθε φορά ισχύει.».  

11. 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» 
και τις λοιπές μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.  

12. Την υπ’ αρ. 2379/1130/13-1-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα 
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων».  

13. Την υπ’ αρ. 5891/25/22-1-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συνέχιση 
διεξαγωγής των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων από τους υφιστάμενους πιστοποιημένους 
χειριστές του υποσυστήματος "Δημόσια Έργα" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  

14. Την υπ’ αρ. 1165-53/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΝ57ΛΕ-Δ5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και την 
αποστολή αιτημάτων - θεμάτων προς συζήτηση και έγκριση.  

15. Την υπ’ αρ. 69191/3-7-2020 (ΑΔΑ: 69Ε846ΜΤΛΡ-2ΒΕ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΜΠ 922, του έργου με 
ΚΕ 2020ΜΠ92200012 «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».  

16. Την υπ. αρ. 130-14/1-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΤΧ7ΛΕ-ΔΔ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
με θέμα «6η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020», με την οποία έγινε μεταξύ 
άλλων η αποδοχή της υπόψη χρηματοδότησης και η εγγραφή της στο ΕΠΔ 2020.  

17. Την υπ’ αρ. 212-24/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΨΕ7ΛΕ-ΒΑΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2021 στις 
Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».  

18. Την υπ’ αρ. 67054/27155/11-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Ε97ΛΕ-ΞΑ4) -ορθή επανάληψη 18-1-2021- 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και 
ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΜΠ 922 "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" με ΚΕ 2020ΜΠ92200012».  

19. Την υπ’ αρ. 42683/12-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤΑ46ΜΤΛΡ-ΥΘ1) ΣΑΜΠ 922 τροπ. 0 απόφαση 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2021 διαφόρων έργων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μεταξύ των οποίων και της υπόψη μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" με ΚΕ 
2020ΜΠ92200012.  

20. Το υπ’ αρ. 3005/3-6-2019 (ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα 
«Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων 
διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης - κατασκευής».  

21. Το υπ’ αρ. 3919/19-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΛ6ΟΞΤΒ-ΩΗ0) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Δημοσίευση 
του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(ΜΗ.Τ.Ε.)»".  

22. Το υπ’ αρ. 6554/11-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΠΣΟΞΤΒ-ΞΘΕ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Ενημέρωση 
για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των 
Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ».  
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23. Η Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (αρ. πρωτ. 2133/15-4-2020, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης 
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης 
του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».  

24. Το υπ’ αρ. 282/12-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα 
"Δημοσίευση ν. 4764/2020 (A’ 256): α) Θέματα ΜΗ.Τ.Ε. / Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων 
του π.δ/τος 71/2019 έως 01-09-2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 ν. 4412/2016 / Παράταση 
ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό 
τύπο μέχρι 31-12-2021".  

25. Το υπ’ αρ. 770/4-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΑΩΟΞΤΒ-ΓΧΘ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα 
"Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων".  

26. Τον πίνακα με τους χρόνους έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν. 4782/21, που 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

27. Το υπ’ αρ. 2339/16-4-2021 (ΑΔΑ: 6Α0ΗΟΞΤΒ-6Α0) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα 
«Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 
4412/ 2016 και άλλες διατάξεις».  

28. Την υπ’ αρ. 113970/29-4-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΨΒ465ΧΘΞ-1ΘΖ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Έγκριση 1ου Πρακτικού της 
Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, 
ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021».  

29. Την υπ’αρ. 551-23/26-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΔ7ΛΕ-317) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση των τευχών του Τεχνικού Αντικειμένου και των 
λοιπών στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των όρων και του σχεδίου της 
διακήρυξης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας 
σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 369.360,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία 
χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΜΠ 922 ΚΕ 2020ΜΠ92200012»  

Κ α ι  ε π ε ι δ ή  
1. Δεν έχει ολοκληρωθεί εισέτι η διαδικασία του διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται 

κατωτέρω 
 

2. Με την υπ’ αρ. 67388/16529/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΩΟ7ΛΕ-ΝΩΘ) απόφαση Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων «Μετακίνηση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας» μετακινήθηκε από την Υπηρεσία ο Χειριστής του διαγωνισμού εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
 

3. To Πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 17-12-2021 και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 
1305-61/29-12-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΑΑ7ΛΕ-Φ46) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής  

 
4. Τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο Νομιμότητας της υπ’αρ. 1305-61/29-12-2021 (ΑΔΑ: 

Ω1ΑΑ7ΛΕ-Φ46) Απόφασης Οικ. Επιτροπής απεστάλησαν από την Υπηρεσία προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου-Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου στις 26-4-2022 και ο έλεγχος 
νομιμότητας (βάσει του οποίου κρίθηκε νόμιμη η απόφαση) παρελήφθη από την Υπηρεσία μας 
στις 12-5-2022, αλλά δεν έγινε καμία περαιτέρω ενέργεια κοινοποίησής της απόφασης προς 
τον προσωρινό μειοδότη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την αναπληρώτρια χειρίστρια 

 
5. Με την υπ’αρ. πρωτ. 63314/14004/2-8-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΗΩ7ΛΕ-403) Διαπιστωτική Πράξη της 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (περί αυτοδίκαιης αποδοχής παραίτησης και λύση υπαλληλικής 
σχέσης της μονίμου υπαλλήλου …) λύθηκε η υπαλληλική σχέση της αναπληρώτριας 
χειρίστριας ΕΣΗΔΗΣ 

 
6. Από τους εναπομείναντες στην Υπηρεσία υπαλλήλους, ουδείς έχει λάβει εκπαίδευση για το 

χειρισμό ΕΣΗΔΗΣ, αλλά προσφάτως ελήφθησαν σχετικοί κωδικοί για 5 υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται ο νυν αναπλ. Πρ/νος Διεύθυνσης 
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7. Πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για την κοινοποίηση της ως άνω Απόφασης της Οικ. 

Επιτροπής μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό μειοδότη αλλά θα χρειασθούν και περαιτέρω 
ενέργειες μέσω ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και την Υπογραφή της Σύμβασης (παράταση προσφοράς & 
εγγυητικής επιστολής του προσωρινού αναδόχου, πρόσκληση κ.λπ.)  

 
Εισηγούμαστε  κατεπειγόντως 

Να ορισθεί χειριστής του διαγωνισμού εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ η 
νυν εκτελούσα χρέη αναπληρώτριας Προϊσταμένης Κτηριακών & Υδραυλικών Έργων κα Α.-Μ. 
Βαγγελάτου -Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Τμήματος κο Άγγελο Τσιτσέλη - 
Π.Ε. Μηχ. Μηχανικό. 
 
 

 Συντάκτης 
Η αναπλ. 

Προϊσταμένη 
Τ.Κ.Υ.Ε. 

 
Ο αναπλ. Πρ/νος Δ.Τ.Ε. 

κ.α.α. 

Ονοματεπώνυ
μο 

Α.-Μ. Βαγγελάτου   Α.-Μ. Βαγγελάτου     

Ημερομηνία 29-8-2022 29-8-2022  Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε. 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Δ.Τ.Ε. 
2. Τ.Κ.Υ.Ε. 
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου 
4. Α. Τσιτσέλης 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου    
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
3. Ιωάννης Αρμενιάκος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   
5. Θεόδωρος Χαλικιάς    
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη  
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   
   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει χειριστή του διαγωνισμού εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ τη νυν 
εκτελούσα χρέη αναπληρώτριας Προϊσταμένης Κτηριακών & Υδραυλικών Έργων κα Α.-Μ. Βαγγελάτου -
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Τμήματος κο Άγγελο Τσιτσέλη - Π.Ε. Μηχ. Μηχανικό. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 743-41/31-08-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ιωάννης Αρμενιάκος 
 

Γεώργιος Στασινόπουλος 
 

Θεόδωρος Χαλικιάς 
 

Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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