
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 42/06-09-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 763-42/06-09-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της 
παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης 
Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 
5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ 
(24%) 24.000,00€)  
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-09-2022 ημέρα Τρίτη 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. 70898/43/01-09-2022 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. Ανδρέας Κτενάς   Αναπληρωματικό μέλος  
4. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   Τακτικό Μέλος 
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  Τακτικό Μέλος 
8. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
9. 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. 
Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου Θέματος 
Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου Θέματος 
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1ου Θέματος 
 
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 1ο Θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της 
παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης 
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Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 
5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ 
(24%) 24.000,00€)  
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη  Κοινωνικής Συνοχής,   Δημοσίας Υγείας και Απασχόλησης, κας Αμαλίας – 
Ελένης Ανδριώτη, η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/2010, 
ως εξής : 
Με την παρούσα παρακαλούμε για την έγκριση :  
  
Α) Έγκριση όρων δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της 
παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης 
Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 
5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ 
(24%) 24.000,00€) , σύμφωνα και με την αρ.πρωτ. οικ.1942/5.8.2022 έγγραφο προέγκρισης σχεδίου 
διακήρυξης για το υποέργο 2 «Εξειδικευμένες υπηρεσιες ανάπτυξης Συστημάτων και Εργαλείων για τις 
ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. ΠΙΝ.  
 
 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1 Οι ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν, συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τον Ν. 4412/2016 και δεν 

αντιβαίνουν προς αυτόν:  
1.1 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10),  
1.2 Το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», 

όπως ισχύει. 
1.3 Το Ν.4412/2016 .  
1.4 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
1.5 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

1.6 Την  παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

1.7 Τον Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

1.8 Τον Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
1.9 Τον Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
1.10 Τον Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

1.11 Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
1.12 Το άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
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1.13 Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

1.14 Τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

1.15 Τον  Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα» (Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €)), της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

1.16 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
1.17 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
1.18 Τον  Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
1.19 Το  π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
1.20 Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
1.21 Την  με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 

1.22 Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

1.23 Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο 
του Π.Δ. 80/05-08-2016.     

1.24 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 
 
2 Τα ακολουθα έγγραφα :  

2.1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2.2 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
2.3 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

2.4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

2.5 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

2.6 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

2.7 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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2.8 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

2.9 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

2.10 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

2.11 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

2.12 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

2.13 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

2.14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

2.15 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
2.16 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

2.17 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

2.18 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

2.19 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  

2.20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
2.21 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
2.22 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  
2.23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

2.24 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

2.25 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2.26 την υπ’ αριθμ. οικ.1147/01.05.2019 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5034803 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  
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2.27 την υπ’ αρ. οικ67570/28127/02-08-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων περί 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 «Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Κ.Ε. 2019ΕΠ02210029. 

2.28  η από 11/03/2019 έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
2.29 την υπ’ αρ. οικ67566/28125/02-08-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων περί 

Ορισμού Υπόλογου Διαχειριστή Έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Κ.Ε. 2019ΕΠ02210029 που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0221. 

2.30 την υπ’ αριθ. Οικ466/22.2.2022 απόφαση τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5034803 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α) Έγκριση όρων δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της 
παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης 
Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 
5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ 
(24%) 24.000,00€) , σύμφωνα και με την αρ.πρωτ. οικ.1942/5.8.2022 έγγραφο προέγκρισης σχεδίου 
διακήρυξης για τα υποέργα 2 «Εξειδικευμένες υπηρεσιες ανάπτυξης Συστημάτων και Εργαλείων για τις 
ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. ΠΙΝ.  
 

          Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
 

                                            ΑΜΑΛΙΑ- ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 
 
 
Συνημμένα :  
Σχεδιο Διακήρυξης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι όλοι 
γνωρίζουμε τους λόγους που ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας ο οποίος 
είναι η πολιτική που ακολουθείται και επισήμανε ότι αν αφουγκραζόταν η Περιφερειακή Αρχή  τα συνδικάτα 
και είχε επαφή με τον κόσμο θα ήξερε πως ζει ο κόσμος και πως αυτή η ανάπτυξη απευθύνεται σε λίγους 
επιχειρηματικούς ομίλους. Τέλος δήλωσε ότι καταψηφίζει τα προγράμματα αυτά διότι τα θεωρεί υποκριτικά 
καθώς όπως ανέφερε το πρόβλημα είναι δομικό αφού αυτή η πολιτική είναι που το παράγει.    
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου         
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Ανδρέας Κτενάς     
4. Σταύρος Τραυλός    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης    
6. Θεόδωρος Χαλικιάς    
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
8. Νικόλαος Γκισγκίνης    

    
   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τους όρους  δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της 
παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης 
Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 
5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ 
(24%) 24.000,00€) , σύμφωνα και με την αρ.πρωτ. οικ.1942/5.8.2022 έγγραφο προέγκρισης σχεδίου 
διακήρυξης για τα υποέργα 2 «Εξειδικευμένες υπηρεσιες ανάπτυξης Συστημάτων και Εργαλείων για τις 
ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. ΠΙΝ.  
 
 
Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 763-42/06-09-2022 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ανδρέας Κτενάς 
 

Σταύρος Τραυλός 
    

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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