
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 07/21-02-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 151-07/21-02-2023 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-02-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:30, 
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. 13748/7/16-02-2023 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. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   Τακτικό Μέλος 
5. Σταύρος Τραυλός   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 16ου 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 3ο Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)». 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας και καταθέτει 
εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, η οποία έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ



 

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της §1γ του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και την τροποποίηση αυτού Ν. 4071/2012 (άρθρο 5)  σύμφωνα με το οποίο 
η Οικονομική Επιτροπή 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. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1 Οι ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν, συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τον Ν. 4412/2016 και δεν 
αντιβαίνουν προς αυτόν:  

1.1 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,  

1.2 Τον ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A’137/13-9-2017)- άρθρα 39 & 40, τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 
(Α’147), περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, 

1.3 Το με αριθμ. πρωτ. 184471-2018/10001/31-05-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα «Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 
παρ.2 του Ν.4412/2016», 

1.4 Το με αρ. πρωτ. 5035/28.09.2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα: «Ζητήματα που άπτονται 
του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού»,Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «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 L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

1.5 Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό 
που συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν προκειμένω  
εφαρμογής, 

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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
1.8 Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
1.9 Τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 
1.10 Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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», 

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

1.12 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”, 

1.13 Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   
1.14 Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
1.15 Τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
1.16 Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ



 

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 Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018. 
1.22 Το π.δ. 38/2017 (Ά ’63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών», 
1.23 Το π.δ. 39/2017 (Ά ’64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
1.24 Την με αρ. 56902/215/02.06.2017 (Β’ 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία τροποποιείται η με αρ. 
Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

1.25 Την με αρ. 57654/23.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», με 
την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

1.26 Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

1.27 Την υπ’ αρ. 23/2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) με θέμα 
«Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», 

2 Οι ακόλουθες αποφάσεις :  
2.1 Την με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005(ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών περί «Καθορισμού των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες».  

2.2 Το άρθρο 2 παραγρ.2 Ν.4623/2019, ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 
175 του Ν.3852/2010  περί ορισμού Προέδρου  και μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

2.3 Την με αριθ.2-1/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το πρόγραμμα δράσεων 
Τουριστικής Προβολής Π.Ι.Ν και Περιφερειακών ενοτήτων. 

2.4 Την αριθ.6-03/21-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν ,περί Εκλογής 
Αντιπροέδρου  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων . 
 

3 Τα ακόλουθα έγγραφα :Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)» 

3.2 Τη με αρ. πρωτ. 81986/EYΘY712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 
3.3 Την υπ.αριθμ.οικ.2329/27-9-2021 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων 

Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η 
διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 
(Επ.Προτ. 2c).  

3.4 Την υπ.αριθμ.οικ 2329/27-9-2021 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων 
Νήσων 2014-2020» δια της γραπτής διαδικασίας , με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Επ.Προτ. 2c). 
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3.5 Την με αρ. πρωτ οικ.2467/08.10.2021 [ΙΟΝ107] πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 -2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 1. 

3.6 Τη από 31/12/2021 αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» 
προς την ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση της πράξης «Ενίσχυση Ψηφιακών 
Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)» από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014 -2020» και το έγγραφο συμπληρωματικών 
στοιχείων με τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία. 

3.7 Η υπ’ αρ. οικ886/11-04-2022, απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. της Π.Ι.Ν. [ΑΔΑ: 9ΖΤΚ7ΛΕ-Ν68] για την 
ένταξη της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων 
ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)». 

3.8 Την υπ αρ πρωτ. ΑΠ 48052/10-05-2022,Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
[ΑΔΑ: 64Ζ046ΜΤΛΡ-ΗΒΑ], για την έγκριση ένταξης/ τροποποίηση έργων στο ΠΔΕ 2022, στη 
ΣΑΕΠ – 0221, του έργου: «Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων 
ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5161496 με Κ.Ε. 
2022ΕΠ02210002, προϋπολογισμού 1.598.000,00 €. 

3.9 Την με αρ. πρωτ. οικ.56180/23820/08-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΘΓ7ΛΕ-Β6Τ), απόφαση 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση διάθεσης πίστωσης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)». 

3.10 Την από 14/09/2022 ανακοίνωση της Γεν. Δ/νσης Διοίκησης –Οικ/κων & Πληροφ/κης 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)» με [ΑΔΑΜ: 
22DIAB000024996]», προϋπολογισμού δαπάνης 1.598.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%». 

3.11 Το με αρ. διαβούλευσης 22DIAB000024996 2022-09-14 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  
3.12 Την από 14/09/2022 ανακοίνωση έναρξης διαβούλευσης στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν.  
3.13 Tην με α.π. οικ91978/39707/11-11-2022 Απόφαση έγκρισης3 διαβούλευσης 
3.14 Την με α.π. ΕΥΔΙΝ οικ469/20-2-2023 Προέγκριση δημοπράτησης  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Tην έγκριση των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Διεθνούς 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο (1), 
«Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(ΠΙΝ)», προϋπολογισμού 1.598.000,00 €, της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 
5161496 με Κ.Ε. 2022ΕΠ02210002, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά 2014 -2020». 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Διεθνής ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αποτελείται από το υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
Οικ886/11-4-2022 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5161496. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.56180/23820/08-07-2022 
(ΑΔΑΜ:22REQ011838636, ΑΔΑ: ΨΝΘΓ7ΛΕ-Β6Τ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης.  

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ



 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης. 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 

Συνημμένα : 

 Σχέδιο Διακήρυξης  

 
 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
Αικατερίνη Μοθωναίου         
Κωνσταντίνος Ζορμπάς   
Ιωάννης Αρμενιάκος    
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης    
Σταύρος Τραυλός    
Θεόδωρος Χαλικιάς    
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
Νικόλαος Γκισγκίνης    
Ιωάννης Ροντογιάννης   
  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ



 

 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τους όρους, των τεχνικών προδιαγραφών, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Διεθνούς 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο (1), 
«Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(ΠΙΝ)», προϋπολογισμού 1.598.000,00 €, της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 
5161496 με Κ.Ε. 2022ΕΠ02210002, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά 2014 -2020». 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Διεθνής ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αποτελείται από το υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
Οικ886/11-4-2022 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5161496. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.56180/23820/08-07-2022 
(ΑΔΑΜ:22REQ011838636, ΑΔΑ: ΨΝΘΓ7ΛΕ-Β6Τ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης. 

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ



 

 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 151-07/21-02-2023 
 

……………………………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  
   
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Σταύρος Τραυλός 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 
 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΣ37ΛΕ-ΓΑΔ
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