
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 33/19-07-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 622-33/19-07-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 1.000.000,00€ και έγκριση διεξαγωγής της   δημοπρασίας του 
έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» , από την με την παρούσα οριζόμενη , 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-07-2022 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. 58101/34/14-07-2022 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. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό Μέλος  
5. Γεώργιος Στασινόπουλος  Αναπληρωματικό 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. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος . 
Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης αποχώρησε  κατά τη συζήτηση του 14ου 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 2ο Θέμα: Έγκριση  κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 1.000.000,00€ και έγκριση διεξαγωγής της   
δημοπρασίας του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» , από την με την 
παρούσα οριζόμενη , Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΔΑ: 69ΒΦ7ΛΕ-ΟΦΩ



 

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 παρόντος έργου είναι ο Ευπρεπισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Κέρκυρας. 
Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευής Πρασίνου (κυρίως αποψιλώσεις) ,  Οδοποιίας και 
Οδικής Σήμανσης  καθώς και  Ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο των Επαρχιακών οδών της Κέρκυρας .  
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την υπ.αρ.58/26-05-2021(ΑΔΑ: 639046ΜΤΛΡ-124) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: 639046ΜΤΛΡ-124) , με την οποία το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» εντάχθηκε  στο ΠΔΕ 2021 , στη ΣΑΕΠ 
522 με ΚΕ 2020ΕΠ52200001 και προϋπολογισμό 25.500.000,00 €. 
2) Την  υπ’ αριθμ.120-19/28-08-2021 [ΑΔΑ:ΩΗΔΓ7ΛΕ-1Υ4]  απόφαση του Περιφερειακού       
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί της 10ης Τροποποίησης Ετήσιου                
Προγράμματος Δράσης 2021.   
3) Την υπ΄αρ.πρωτ.71101/28694/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΑ27ΛΕ-ΨΞΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη  για τον  
ορισμό Υπόλογου και την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.500.000,00 €, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ      ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν» με ΚΕ 2020ΕΠ52200001, της ΣΑΕΠ 522,  υποέργο του οποίου είναι το προς 
δημοπράτηση  « ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ » 

4) 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 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.1609/571/12-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΑΔ7ΛΕ-6ΣΤ) απόφαση του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 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) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/ Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ) 

7) Τα τελευταία πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων (01-09-2021) 
14) Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 ΤΟΥ 

ν.4782/2021 
8) Το  Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/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 και 

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ   α  σ  τ  ε 
 
1) Την  έγκριση των  όρων διακήρυξης  του  έργου:   «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 1.000.000,00€ , 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).  
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται : 
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 Α) Στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ και διαθέτουν κατά ελάχιστο τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο  22  της διακήρυξης και συγκεκριμένα τα: 

 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια . 
1.Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις. 
2. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ πρέπει 
να ικανοποιούνται οι κάτωθι απαιτήσεις: 
α) Τα ελάχιστα όρια Οικονομικής  και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που πρέπει να διαθέτουν οι 
συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς είναι ίδια κεφάλαια ή και Πάγια Στοιχεία αξίας τουλάχιστον 50.000,00 
Ευρώ και  
β) Ελάχιστο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον 150.000,00 Ευρώ. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Απαιτείται η στελέχωση του οικονομικού φορέα από:  

1.  Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , 
   Τουλάχιστον από  έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και 
2.   Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &    ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 
Τουλάχιστον από έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς    Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή ένα (1) 
τεχνικό Β’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Α’ βαθμίδας . 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ΔΕΝ προβλέπονται. 
22.Ε.1 Ελάχιστο όριο εμπειρίας ανά κατηγορία έργων  
1. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις. 
2. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &     ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 
απαιτείται να έχουν  εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία, προ της υποβολής της αίτησης έργα ή 
εργασίες (εμπειρία), αντίστοιχα με το παρόν έργο ελάχιστου συνολικού ποσού συμβάσεων  62.000,00 
Ευρώ .   
B) 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 άρθρο 22  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 άρθρο 22  της διακήρυξης, καθώς και 
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 άρθρο 22    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) Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από την κάτωθι Επιτροπή διαγωνισμού :  

 Βασιλάκη Ελευθερία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' (ως πρόεδρος) 
 Χαρτοφύλακα Μαρίνα, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε./Α' (σε αναπλήρωση του προέδρου) 
 Μίλκα Αργυρού (τακτικό μέλος) 
 Μιχάλης Χαλικιόπουλος (τακτικό μέλος) 
 Γρανά Ιωάννα, Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε./Α'  (αναπληρωματικό μέλος) 
 Κουτσάκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος) 
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3) Στην ΕΕΕΣ 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 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
Η/Μ. Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου        
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Σταύρος Τραυλός    
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης    
5. Γεώργιος Στασινόπουλος           
6. Νικόλαος Γκισγκίνης    

    
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τους  όρους διακήρυξης  του  έργου:   «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
προϋπολογισμού έργου 1.000.000,00€ , 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).  
 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. στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ και διαθέτουν κατά ελάχιστο τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο  22  της διακήρυξης και συγκεκριμένα τα: 

 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια . 
1.Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις. 
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2. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ πρέπει 
να ικανοποιούνται οι κάτωθι απαιτήσεις: 
α) Τα ελάχιστα όρια Οικονομικής  και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που πρέπει να διαθέτουν οι 
συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς είναι ίδια κεφάλαια ή και Πάγια Στοιχεία αξίας τουλάχιστον 50.000,00 
Ευρώ και  
β) Ελάχιστο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον 150.000,00 Ευρώ. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Απαιτείται η στελέχωση του οικονομικού φορέα από:  

1.  Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , 
   Τουλάχιστον από  έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας και 
2.   Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &    ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 
Τουλάχιστον από έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς    Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή ένα (1) 
τεχνικό Β’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Α’ βαθμίδας . 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ΔΕΝ προβλέπονται. 
22.Ε.1 Ελάχιστο όριο εμπειρίας ανά κατηγορία έργων  
1. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  την κατηγορία πτυχίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις. 
2. Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν  τις κατηγορίες πτυχίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &     ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 
απαιτείται να έχουν  εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία, προ της υποβολής της αίτησης έργα ή 
εργασίες (εμπειρία), αντίστοιχα με το παρόν έργο ελάχιστου συνολικού ποσού συμβάσεων  62.000,00 
Ευρώ .   
B) 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 άρθρο 22  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 άρθρο 22  της διακήρυξης, καθώς και 
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 άρθρο 22    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) Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από την κάτωθι Επιτροπή διαγωνισμού :  

 Βασιλάκη Ελευθερία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' (ως πρόεδρος) 
 Χαρτοφύλακα Μαρίνα, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε./Α' (σε αναπλήρωση του προέδρου) 
 Μίλκα Αργυρού (τακτικό μέλος) 
 Μιχάλης Χαλικιόπουλος (τακτικό μέλος) 
 Γρανά Ιωάννα, Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε./Α'  (αναπληρωματικό μέλος) 
 Κουτσάκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος) 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 69ΒΦ7ΛΕ-ΟΦΩ



 

3) Στην ΕΕΕΣ 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. 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 622-33/19-07-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  
           Σταύρος Τραυλός 
 

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Γεώργιος Στασινόπουλος 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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