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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 
 
                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147  
Στην Ιθάκη, σήμερα, 12  Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30΄, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
στο κτίριο του Διοικητηρίου του Δήμου, νόμιμα προσκληθέντα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4249/8-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Διονυσίου Γερ. 
Στανίτσα, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα επτά (7) μέλη της τα έξι (6) 
και αναλυτικά : 

   
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης (Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης για την 
ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω του 
κατεπείγοντος του έργου με τίτλο « Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το 
καιρικό φαινόμενο «Ιανός. ») και θέτει υπόψη των μελών την κατωτέρω με αρ. πρωτ. 131/29-6-2021 
εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου : 

                 
       Έχοντας υπόψιν: 

 
1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
3. 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, 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»,   

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

των μελών τους με κλήρωση»,   
6. Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
7. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   
8. Το 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”,   

9. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   

10. Το ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  
11. Το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”   
12. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

2.  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)  

3.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ (αν και νομίμως προσκληθείς) 

4.  ΛΟΥΚΑΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ  

5.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΡΑΔΙΤΣΑΣ  

6.  ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (μειοψ.)  

ΑΔΑ: 68ΚΑΩΕΟ-ΒΗΝ



 

 

 

 

 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

Σελίδα 2 από 12 
 

13. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,   

14. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,   
15. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,   
16. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
17. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18. Την υπ’αριθμ. 72/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου βάσει την από 
Απρίλιο του 2020 Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων. 

19. Την με αρ. πρωτ. 6895/18-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για  
κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης  

20. Την υπ’ αρίθμ 2072/17-03-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 
παράταση της κήρυξης του Δήμου Ιθάκης  στο σύνολό του - σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας. 

21. Την με Α.Π. 100537/25-09-2020 ΑΔΑ: (6A7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 871 
των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: 2020ΣΕ87100016 . 

22. Την υπ’αριθμ. 02/2021 (ΑΔΑ: Ω890ΩΕΟ-Ω91) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση των έργων αποκατάστασης από 
τις επιπτώσεις του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». 

23. Την υπ’αρίθμ. 262/2021 Απόφαση Δημάρχου που έλαβε ΑΔΑ: Ψ5Χ8ΩΕΟ-ΚΙΔ 
24. Την υπ’αριθμ. 37/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζει ότι ως Επιτροπή 

Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το 
καιρικό φαινόμενο Ιανός, θα χρησιμοποιηθεί αυτή που ήδη ορίστηκε με την αρ. 06/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (ΑΔΑ: ΨΚΤ2ΩΕΟ-Ω5Α), για όλες τις συμβάσεις που θα 
υπογράψει ο Δήμος έως την 31/12/2021. 

 
Σας διαβιβάζεται Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ’ του ν. 4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη τιμή για την υπ’αρίθ. 
72/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Ληξουρίου, κατόπιν την από Απρίλιο του 
2020 Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων, με τίτλο « Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που 
υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός»» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπ.ΦΠΑ) 
σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.21 της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου 
Ιθάκης. 

 
Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. ε’ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : η 
Οικονομική Επιτροπή «… καταρτίζει τους όρους,, συντάσσει τη διακήρυξη , διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία…» 

 
Εισηγούμαστε στο σώμα προτεινόμενη διάρκεια κατάθεσης των προσφορών έως και 12/08/2021 και ώρα 
10:00 π.μ στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου όπως αποφανθεί για την 
έγκριση του Σχεδίου Διακήρυξης ή/και των ορισμό των όρων αυτής καθώς και να εξουσιοδοτήσει τον 
Δήμαρχο Ιθάκης για την δημοσίευση πρόσκλησης στην επίσημη σελίδα του Δήμου Ιθάκης ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση.  
 

Ο  Δήμαρχος  Ιθάκης 
 

Διονύσιος  Γερ.  Στανίτσας 
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Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  
λόγω  του κατεπείγοντος 

 
για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το 
καιρικό φαινόμενο Ιανός», σύμφωνα με  την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2 περίπτωση γ΄ του Ν.4412/2016 
και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του νόμου αυτού.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως τροποποιήθηκε από 
την Παρ.1 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4735/2020 με ισχύ την 12/10/2020. 
 
2. τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), 
 
3. την με Α.Π. 6895/18-09-2020 ΑΔΑ: (ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

 

4. Την υπ’ αρίθμ 2072/17-03-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση της 
κήρυξης του Δήμου Ιθάκης  στο σύνολό του - σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
Ρ99Λ46ΜΤΛΒ-5Κ7) 

 
5. την με Α.Π. 100537/25-09-2020 ΑΔΑ: (6A7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 871 των έργων 
με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ, 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2020ΣΕ87100016 . 
 
6. την με Α.Π. 132455/15-12-2020 ΑΔΑ: (Ψ2ΕΛ465ΧΘΞ-ΚΡΥ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
για δέσμευση του ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., τη διάθεση 
ισόποσης πίστωσης και τη μεταβίβασή της στο Δήμο Ιθάκης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 
ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής 
Ενότητας Ιθάκης, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020». 
 
7. την υπ’ αριθ. 02/2021 (ΑΔΑ: Ω890ΩΕΟ-Ω91) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του ως άνω έργου, 
 
8. Την υπ’αρίθμ. 170/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΜ5ΩΕΟ-ΕΔΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία : 
 

 κάνει έγκριση  και  παραλαβή της  υπ’ αριθ. 72/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ληξουρίου, κατόπιν από Απρίλιο 2020 διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων, του ως άνω έργου. 

 αποφασίζει ότι η ίδια θα προβεί στη σύνταξη των όρων της διακήρυξης. 
 
9. Την υπ’αρίθμ. 37/2021 (ΑΔΑ: 690ΘΩΕΟ-ΜΝΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζει 
ως Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ενστάσεων την επιτροπή που έχει ήδη οριστεί με την υπ’αρίθμ. 
06/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ2ΩΕΟ-Ω5Α) της οικονομικής Επιτροπής με τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης 
Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%93%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-1%CE%94%CE%9D
ΑΔΑ: 68ΚΑΩΕΟ-ΒΗΝ



 

 

 

 

 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

Σελίδα 4 από 12 
 

 
Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης: 
 

1. Μουζάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

2. Ανδρικοπούλου Ελένη 

3. Μαρούλης Σπύρος 

 
Επιτροπή Ενστάσεων: 
 

1. Οικονόμου Αμαλία (Πρόεδρος) 

2. Βλασσόπουλος Ιωάννης 

3. Παΐζη Χρυσοστόμη 

 
10.Την υπ’αρίθμ. ……..  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία αποφασίζει για τα 
κάτωθι: 
 

 τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 

 τον ορισμό της ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και λοιπών 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με την πρόσκληση 

 εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Ιθάκης για την δημοσίευση  πρόσκλησης  στην επίσημη σελίδα του Δήμου 
ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν  προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου 
με σκοπό την υπογραφή της σύμβασης 

  καθορίζει τους  όρους της πρόσκλησης της παρούσας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω 
έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και 32Α του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης, της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, 
 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς 
να καταθέσουν προσφορά εφόσον λάβουν υπόψη τους, τις συνθήκες του έργου, τα περιεχόμενα του 
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για το εν λόγω έργο (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, τιμολόγιο, 
προϋπολογισμό προσφοράς, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Φ.Α.Υ.-
Σ.Α.Υ., και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε την προσφορά σας 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός ….. ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιθάκης  Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 28300 και 
συγκεκριμένα έως και την ……. 00/00/2021 και ώρα …. μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών 
και λοιπών δικαιολογητικών της πρόσκλησης). 

 
Λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας του έργου, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, 
υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική 
πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

ΑΠΟ: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος 

για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax) 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

«ΙΑΝΟΣ»» 
Προϋπολογισμός μελέτης: 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ. 0000/00-00-2021 Πρόσκληση του Δήμου Ιθάκης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 00-00-2021 
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«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί 
μόνο 

από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού» 
  

ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ 
Πρωτόκολλο Δήμου: Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως, Τ.Κ. 28300, ΤΗΛ.: 26740 33481, 
Ιθάκη 
ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται το σύνολο του εργασιών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της 

μελέτης του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν: 

1. ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει την υπ’ αριθ. 72/2020 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουίου, καθώς και την Τ.Σ.Υ., την Ε.Σ.Υ. και το Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. του ως 
άνω έργου, 

2. η υπ’ αριθ. 000/2021 (ΑΔΑ: 000000000000) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

3. η Νο1 Υπεύθυνη Δήλωση, 

4. το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

α) προσκόμιση των δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73, 74 του Ν. 4412/2016 και 
για τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 και 78 του Ν. 4412/2016 και 

β) οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου 
(Συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), 

σύμφωνα με τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. 

ΑΔΑ: 68ΚΑΩΕΟ-ΒΗΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Ά
ρ

θ
ρ

ο
 

π
ρ

ό
τυ

π
η

ς 

δ
ια

κή
ρ

υ
ξη

ς 

ΕΑ
Α

Δ
Η

ΣΥ
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Λόγοι αποκλεισμού Πρβλ άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016 

22
.Α.1. 

& 
23

.3.α. 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του  

β) δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), 
αφορά τους διαχειριστές 

γ) απάτη 
2) (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
3)Συνεταιρισμοί, αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων 

22
.Α.2. 

& 
23

.3.β. 

Καταβολή φόρων                      

α) Οικονομικός φορέας 
Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

β) Κοινοπραξίες για έργα 
Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

22
.Α.2. 

& 
23

.3.β. 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) 

α) Οικονομικός φορέας 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

β) Για έργα και με κοινοπραξίες Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

γ) Για στελέχη από ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

δ) Για προσωπικό εξαρτημένης Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

ΑΔΑ: 68ΚΑΩΕΟ-ΒΗΝ



 

 

 

 

 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

Σελίδα 7 από 12 
 

ε) Για λοιπό προσωπικό ΙΚΑ 
(ΕΦΚΑ) 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
απασχολούν προσωπικό (ΤΣΜΕΔΕ ή 
Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ-ΕΦΚΑ) 

Υπεύθυνη Δήλωση για μη απασχόληση προσωπικού ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ-
ΕΦΚΑ ή Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

22
.Α.2.α 

& 
23

.3.ββ. 

α)Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας 

Οικονομικός Φορέας 1) Υπεύθυνη Δήλωση (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 
β)Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία 

22
.Α.4. 

& 
23

.3.γ. 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες  

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: α)υπό πτώχευση, 
β)πτωχευτικό συμβιβασμό, γ)αναγκαστική διαχείριση, δ)διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

                            
2) Πιστοποιητικό για νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση α) 

με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το Πρωτοδικείο, β) με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.                   

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.   

                                                     
3) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ 

22
.Α.4. 

& 
23

.3.ε. 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός Φορέας 
1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού 

φορέα οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 λόγοι 
αποκλεισμού (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

γ) ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 

δ) κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

ε) στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

στ) σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
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σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις 

ζ) ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή 
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας 

η) επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

22
.Α.4. 

& 
23

.3.ε. 

θ) σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Οικονομικός Φορέας Πιστοποιητικό (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) 

22
.Α.5. 

& 
23

.3.στ. 

Εθνικός λόγος αποκλεισμού (για έργα >1.000.000,00€) 
Ανώνυμες εταιρείες 

(εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ) 

Αναλυτική κατάσταση (μετοχολόγιο), το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

22
.Α.6. 

Αποκλεισμός οικονομικού φορέα σε οποιοδήποτε 
χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων 

Οικονομικός Φορέας 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, στις περιπτώσεις του Α/Α 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις του Α/Α 5, 6 & 7 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος 

22
.Α.7. 

Επανορθωτικά μέτρα για τις καταστάσεις των 22.Α.1, 
22.Α.2α και 22.Α.4 [Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην 
παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού.], παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. 

Οικονομικός Φορέας 

Στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

22
.Α.8. 

Απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (όταν συντρέχει το 
άρθρο 22.Α.7.) 

Αναθέτουσα αρχή 
Απόφαση μετά από α)σύμφωνη γνώμη επιτροπής αρθ.73 παρ.9 του 

Ν.4412/2016 ή β) άπρακτη παρέλευση 30 ημερών έκδοσης γνωμης επιτροπής  

22
.Α.9. 

Ποινή αποκλεισμού που αποκλείει αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Οικονομικός Φορέας 
1) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
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& 
23

.3.στ. 

4412/2016 (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 

Κριτήρια Επιλογής Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

22
.Β. 

& 
23

.4. 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας 

Οικονομικός Φορέας ΜΕΕΠ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016 

22
.Γ. 

& 
23

.5. & 
23.9. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Οικονομικός Φορέας 

α) ΜΕΕΠ, β) Υπεύθυνη Δήλωση ανεκτέλεστου και πίνακας έργων με ποσά 
γ) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια, πάγια 

στοιχεία και ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετία, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ112/Α/03-07-2019), και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 51 του Π.Δ. αυτού. Επίσης, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 
του Π.Δ. 71/2019. 

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

22
.Δ. 

& 
23

.6. & 
23.9. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Οικονομικός Φορέας 

1) ΜΕΕΠ 
2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας έλαβε γνώση των όρων 

της παρούσας πρόσκλησης, της μελέτης και λοιπών τευχών του έργου, τους 
αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 
Δήλωση) 

3) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:  

α) την ελάχιστη στελέχωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Π.Δ. 71/2019 
(ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 3) του 
άρθρου 52 του Π.Δ. αυτού, ήτοι: 

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 
βαθμίδας, στην κατηγορία Έργων Οδοποιίας και 

(β) ελάχιστα όρια εμπειρίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 53 του Π.Δ. 
71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 2β. 
του άρθρου 53 του Π.Δ. αυτού, ήτοι: 

125.000,00 €. 

Πρβλ άρθρο 80 του ν. 4412/2016 

22
.Ε. 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οικονομικός Φορέας Δεν απαιτούνται για την παρούσα σύμβαση 
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& 
23

.7. 

Πρβλ άρθρο 78 του ν. 4412/2016 

22
.ΣΤ. 

&  
23

.10. 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια 
εμπειρία) 

Οικονομικός Φορέας 
α) Πλήρης έλεγχος κριτηρίων επιλογής και λόγων αποκλεισμού, των 

φορέων δάνειας εμπειρίας β) Συμφωνητικό μεταξύ των φορέων 

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

23
.8. 

Έγγραφα νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου 

Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

1) ΦΕΚ σύστασης 
2) Ισχύον καταστατικό με ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
3) ΦΕΚ πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης νομικού προσώπου 
4) Πρακτικό Δ.Σ συμμετοχής στο διαγωνισμό, με εξουσιοδότηση για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς αν δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
5) Πιστοποιητικό τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας, με έκδοση τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ 
1) Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις 
2) Πιστοποιητικό τροποποιήσεων καταστατικού 
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

22 του Ν.4441/2016 Ά 227) η παρούσα πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για να 

συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση, δεν αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4416/2020 εξαιρείται της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 

έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, η περίπτωση του άρθρου 32 λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 

ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2. 

Δυνάμει του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν. 4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 

συμβάσεις με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον έχουν αναφέρει στην 

προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη 

δυνατότητα να το πράξουν.  

Στην παρούσα δεν θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους 

οικονομικούς φορείς, αλλά η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει τιμής, που θα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο 

πρωτόκολλο του Δήμου όπως ρητά αναφέρεται πιο πάνω. 

Η Πρόσκληση και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω του 

κατεπείγοντος  αναρτώνται στην διεύθυνση: www.ithaki.gr   

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών θα 

πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήτοι 18/08/2021 ημέρα Τετάρτη. 

 

Πληροφορίες επί των όρων της παρούσας πρόσκλησης: 

1. κ. Mουζάκης Ιωάννης, τηλ.: 2674032529, i.mouzakis@ithaki.gr, (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών) 

2. κα. Ανδρικοπούλου Ελένη, τηλ.: 2674032529, eleni@ithaki.gr , (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών) 

 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Ιθάκης  

Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Ιθάκης 

Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Ιθάκης 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου  

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Επωνυμία: Δήμος ιθάκης, Ταχυδρομική διεύθυνση: Σπύρου Ράζου 138, Πόλη: Βαθύ Ιθάκης, Ταχυδρομικός 
Κωδικός: 28300, Χώρα: Ελλάδα, Κωδικός ΝUTS: EL 623, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): www.ithaki.gr   

 
 

 Ιθάκη, 00/00/2021 
 Ο  Δήμαρχος Ιθάκης 

 
 

Διονύσιος  Γερ.  Στανίτσας 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72_1_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_9
http://www.ithaki.gr/
mailto:i.mouzakis@ithaki.gr
mailto:eleni@ithaki.gr
http://www.ithaki.gr/
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Κατόπιν η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
 

 

 Την έγκριση του ως άνω Σχεδίου Διακήρυξης και των όρων αυτής (πρόσκλησης για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) 

 

 καθορίζει τους  όρους της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με 
τίτλο « Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό 
φαινόμενο «Ιανός»» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και 32Α 
του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης, της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, 

 

 Καθορίζει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 12/08/2021 και ώρα 
10:00 π.μ. 
 

 Καθορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και λοιπών 
δικαιολογητικών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών), σύμφωνα με την πρόσκληση στις 18/08/2021 ημέρα Τετάρτη. 

 

 Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Ιθάκης για την δημοσίευση της πρόσκλησης  στην επίσημη 
σελίδα του Δήμου ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν  προσφορά 
για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με σκοπό την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
Μειοψηφούντος του κ. Ε. Μαυροκέφαλου (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ο οποίος τοποθετείται ως εξής : 

 
« Συμφωνούμε για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου, διαφωνούμε με την επιλογή της διαδικασίας 
ανάθεσης.» 

 
     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2021. 

 
            Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται : 

 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

                            
                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 
 

 
 
 
 

                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την αντιγραφή - 
ο Γραμματέας 
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ 
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