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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 56/13-12-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 1151-56/13-12-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  88.687,19 € , 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη 
της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, 
Π.Ε. Κέρκυρας.   
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13- 12 - 2018  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
112122/65/10-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, 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. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σταύρος Γρηγόρης                                Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής              Τακτικό Μέλος    
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-
2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Ειρήνη Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα 
Σουσσάνα Πεφάνη.            

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Τα μέλη κ. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος και κ. Σταύρος Γρηγόρης                                     
αποχώρησαν  κατά τη συζήτηση του  εκτός ημερήσιας διάταξης 23ου θέματος. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
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θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ Θέμα 24ο: Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  88.687,19 € , 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη 
της δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο, 
Π.Ε. Κέρκυρας.   
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου,  η οποία έχει ως εξής: 
 
      Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 1δ του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 3 § 2α του 
Π.Δ. 7/2013  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 εφαρμοζομένων  των σχετικών 
διατάξεων  του Ν. 4412/2016.     
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Έχοντας υπόψη: 

 Την ανάληψη υποχρέωσης που έγινε με την με 
αριθ.πρωτ.30/002/000/595/2018 απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε βάρος του 
Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. του Ο.Ε. 2018 στον 
Κ.Α.Ε. 0863 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» .   

 Τον προϋπολογισμό εξόδων του Ο.Ε. 2018 του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. 
εγκρίθηκε με την αρ.Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.Β1000113ΕΞ2018/29-12-
2017 (ΑΔΑ:722446ΜΠ3Ζ-ΧΟ5). 

 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. 

 Την με Αριθ.Πρωτ.8250/3457/29-03-2018 (ΑΔΑ:Ψ4717ΛΕ-Ν9Β) 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 
παραπάνω  έργου  

 Την με αριθ.614-31/04-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΓΥΤ7ΛΕ-Τ72) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης.   

 Την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ:18PROC003460556 Διακήρυξη 
σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 
το σύστημα του άρθρου 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016 με Επιμέρους   
Ποσοστά  Έκπτωσης. 
 Ότι ο  διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 75416. Η καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η            14-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ. και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 
21-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ότι η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της προέδρου και επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 75416. 

  Ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν ΕΦΤΑ ( 07 )  οικονομικοί φορείς.  
 Ότι η επιτροπή προχώρησε την διαδικασία του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 
προαναφερθείσας διακήρυξης και συνέταξε ηλεκτρονικά το Πρακτικό 
Νο 1, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  88.687,19€    
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Ότι με την 906-45/03-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ι897ΛΕ-ΣΧΔ) απόφαση της 
Ο.Ε. αποφασίστηκαν τα :  

 α) Η έγκριση του 1ου πρακτικού  της δημοπρασίας του  έργου, β) η 
ανάδειξη ως  Προσωρινού μειοδότη του Οικονομικού Φορέα 
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ», με προσφερόμενη μέση έκπτωση   46,32 
% (σαράντα έξι και τριάντα δύο επί τοις εκατό) και  γ) η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  να προβεί, στην ηλεκτρονική 
διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
Διακήρυξης.   

 
 Ότι την 09-10-2018 με το υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.89032/36435 

(ΑΔΑ:ΩΔΗΓ7ΛΕ-Β38) έγγραφο κοινοποιήθηκε στους οικονομικούς 
φορείς η υπ' αρ. 906-45/03-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ι897ΛΕ-ΣΧΔ) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής και ότι Κατά της απόφασης αυτής δεν 
ασκήθηκε ένσταση.  

 Ότι με το υπ' αρ. πρωτ.οικ.96165/39461 έγγραφο, που αναρτήθηκε 
την 26-10-2018, προσκλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης, 
Οικονομικός Φορέας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ»,  για την υποβολή 
εντός  προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, των δικαιολογητικών 
που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης.   

 Ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης πρόσκλησης, ο προσωρινός 
μειοδότης, την 06-11-2018  ανήρτησε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του συστήματος 
και τα κατέθεσε και σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου, 
φέροντος τον αριθ.πρωτ.100751/41341/08-11-2018 

 Ότι την 20-11-2018 κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης να υποβάλει 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά με το υπ’αριθ.πρωτ.100751/41341 
έγγραφο 

 Ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης πρόσκλησης, ο προσωρινός 
μειοδότης, την 20-11-2018  ανήρτησε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του συστήματος 
και τα κατέθεσε και σε έντυπη μορφή, φέροντας τον 
αριθ.πρωτ.105687/43329/22-11-2018. 

 Ότι σε συνέχεια των προαναφερομένων η επιτροπή συνεδρίασε την 
30-11-2018 και αφού έλεγξε το σύνολο των ανηρτημένων και 
κατατεθειμένων δικαιολογητικών διαπίστωσε   την πληρότητα τους 
και  την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους και διαπίστωσε επίσης ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στην ΤΕΥΔ, είναι αληθή και  ακριβή και ότι 
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πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.   

 Το Πρακτικό Νο 2 για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  88.687,19€    
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Την με αρ. 1117-55/05-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΙΚ7ΛΕ-83Θ) απόφαση της 
Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία :α) Εγκρίθηκε το 2ο/30-11-2018 
Πρακτικό, β)  η κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα 
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ» ως μειοδότη και γ) η Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προσκληθεί ο 
μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 Ότι την Πέμπτη 06-12-2018 η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Κέρκυρας , διαπίστωσε την παράλειψη δημοσίευσης της 
περίληψης της Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό 
Τύπο, κατά παράβαση των : α)παραγράφου (31) του άρθρου 
377 και  β) παραγράφου (12) του άρθρου 379 του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α), σύμφωνα με τα οποία παραμένει σε ισχύ έως 31-
12-2020 η υποχρέωση δημοσίευσης Περίληψης της Διακήρυξης 
στον Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο. Σημειώνεται ότι οι λοιπές 
υποχρεώσεις για δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα οι δημοσιεύσεις στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στο Site της Π.Ι.Ν. και στο ΕΣΗΔΗΣ έχουν πραγματοποιηθεί 
κανονικά και εντός των νομίμων προθεσμιών τους. 

 
2)   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

Σύμφωνα και με το προαναφερθέν ιστορικό φαίνεται ότι προκειμένου 
να καλυφθεί η επείγουσα ανάγκη της αντικατάστασης του συστήματος 
θέρμανσης του κτίριου της Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και της 
επισκευής – συντήρησης όλων των οικοδομικών προβλημάτων που 
υφίστανται στο κτίριο λόγω της παλαιότητάς του και της ελλιπούς – 
ανεπαρκούς συντήρησης των τελευταίων ετών καθώς και η εκτέλεση όλων 
των απαιτούμενων επιπλέον εργασιών συντήρησης που αφορούν τη 
μόνωση του κτιρίου, τις αντικαταστάσεις των υδρορροών, των WC, καθώς 
και του βαψίματος των χώρων του κτιρίου, διενεργήθηκε Ηλεκτρονικός 
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για να προκύψει ανάδοχος για την 
κατασκευή του σχετικού έργου. 
Η διαδικασία του Διαγωνισμού αυτού προχώρησε τηρουμένων των κατά 
νόμο υποχρεώσεων, πλην της εκ παραδρομής παράλειψης  δημοσίευσης 
της περίληψης της Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και 
τώρα βρίσκεται στο στάδιο όπου έχει εκδοθεί η με αριθ. 1117-55/05-12-
2018 (ΑΔΑ: ΩΩΙΚ7ΛΕ-83Θ) Απόφαση Κατακύρωσης της Ο.Ε..  
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η παράλειψη αυτή μπορούσε να 
βλάψει το κύρος του διαγωνισμού και να επιφέρει την ακύρωσή του, 
εφόσον είχε κατατεθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 4.3 
της διακήρυξης. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής και 
μπορεί να υποβληθεί μόνο από ενδιαφερόμενους που έχουν έννομο 
συμφέρον και μπορούν να επικαλεστούν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως. 
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Προδικαστική Προσφυγή όμως δεν έχει κατατεθεί για την εν λόγω 
διαγωνιστική διαδικασία και ούτε υπάρχει η δυνατότητα εκ των 
υστέρων κατάθεσης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 
περί προθεσμιών άσκησης προσφυγής για πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής και στην παρούσα διαδικασία προσφυγή κατά της μη 
δημοσίευσης της Περίληψης Προκήρυξης στον τοπικό και περιφερειακό 
τύπο δεν μπορεί να υποβληθεί λόγω παρέλευσης των προθεσμιών.   
Σημειώνεται ότι ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής και επομένως η έναρξη των προθεσμιών, τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  
Επομένως δυνατότητα ακύρωσης του διαγωνισμού, για την παράλειψη  
της δημοσίευσης της Περίληψης Προκήρυξης στον τοπικό και 
περιφερειακό τύπο, δεν μπορεί να προκληθεί στην παρούσα φάση από 
Οικονομικούς Φορείς . 
 
Η μόνη πρόβλεψη του Ν.4412/2016 για ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί προδικαστικές 
προσφορές από Οικονομικούς Φορείς, διατυπώνεται στα άρθρα 106 και 
317 αυτού, σύμφωνα με τα οποία « αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη». Όπως καθαρά φαίνεται 
παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή (που στην παρούσα 
διαδικασία είναι η Οικονομική επιτροπή της Π.Ι.Ν.) να επιλέξει να 
ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς να υποχρεούται σε αυτό. Άρα 
παρέχεται η δυνατότητα, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, να επιλέξει η αναθέτουσα αρχή την 
συνέχιση  και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου οργάνου, προς αποφυγή 
άσκοπων επαναλήψεων του διαγωνισμού 
Δεδομένου όμως ότι ο βασικός στόχος κάθε Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Δημόσιου Διαγωνισμού, στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, είναι η διασφάλιση ενιαίας και επαρκούς ενημέρωσης των 
υποψηφίων συμμετεχόντων προκειμένου να αναπτυχθεί ελεύθερος και 
ανόθευτος συναγωνισμός μεταξύ τους και στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία έχει επιτευχθεί ο συναγωνισμός αυτός, καθώς έχουν γίνει οι 
απαιτούμενες δημοσιεύσεις της Περίληψης της Διακήρυξης στην 
Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στο Site της Π.Ι.Ν. και στο ΕΣΗΔΗΣ , όπως 
αποδεικνύεται και από την συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων στην εν 
λόγω διαγωνιστική διαδικασία.  
Συγκεκριμένα στον με αριθμό 75416 ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμμετείχαν 
ΕΠΤΑ ( 07 )  οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων οι τρεις έχουν έδρα 
την Κέρκυρα , όμως μπήκε στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και ενημερώθηκε 
χωρίς να καταθέσει προσφορά, ένας ακόμη Οικονομικός Φορέας 
άγνωστης στην υπηρεσία έδρας. Σε κάθε περίπτωση όμως αποδεικνύεται 
ότι εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη ενημέρωση, τόσο εντός όσο και εκτός 
της Π.Ε. Κέρκυρας.  
Τονίζουμε ότι για το Τεχνικό Αντικείμενο του έργου , που αφορά πληθώρα 
διαφορετικών εργασιών συντήρησης μικρού ανά κατηγορία έργου 
οικονομικού αντικειμένου, δεν καθιστά δυνατή την επίτευξη σημαντικού 
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κέρδους και επομένως η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν είναι 
ιδιαίτερα ελκυστική και ως εκ τούτου τόσο η εκδήλωση ενδιαφέροντος όσο 
και η επίτευξη του επιτευχθέντος ποσοστού έκπτωσης του 46,32 % 
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και συμφέρουσα για τον Αναθέτοντα 
Φορέα.   
Σημειώνουμε ότι σε ανάλογο έργο αντίστοιχων εργασιών (Οικοδομικές 
Εργασίες Γηπέδου Πετριτή) η συμμετοχή περιορίστηκε στους έξι 
συμμετέχοντες και επετεύχθη έκπτωση 32%. 
Επιπλέον κάθε περαιτέρω καθυστέρηση επί της διαδικασίας δεν είναι προς 
το συμφέρον του Αναθέτοντος Φορέα καθώς η σημερινή κατάσταση του 
κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας  
το καθιστά μη λειτουργικό και τις συνθήκες εργασίες εντός αυτού 
απαράδεκτες.    
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Επομένως προκύπτει βάση της συμμετοχής που υπήρξε στον με 
αριθμό 75416 ηλεκτρονικό διαγωνισμό ότι η παράλειψη της 
δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στον Τοπικό και 
Περιφερειακό Τύπο δεν ασκεί έννομη επιρροή καθώς αναπτύχθηκε 
επαρκής συναγωνισμός.  
Η λήψη απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την συνέχιση και 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν επηρεάζει την 
νομιμότητα αυτής καθώς τα άρθρα 106 και 317 του Ν.4412/2016 
παρέχουν την δυνατότητα επιλογής στην αναθέτουσα αρχή μεταξύ 
της ακύρωση ή της συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας καίτοι διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου οργάνου. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν παραβιάστηκαν οι αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού όπως 
αποδεικνύεται από το γεγονός της συμμετοχής ικανού αριθμού  
οικονομικών φορέων  
Κατά του κύρους της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις, προσφυγές ή ένδικα βοηθήματα.  
Επιπλέον συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την άμεση εκτέλεση των 
συγκεκριμένων εργασιών. 
Η νομική πλημμέλεια της δημοσιότητας και με έτερο τρόπο -πέραν 
της δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στην Διαύγεια, στο 
ΚΗΜΔΗΣ ,στο Site της Π.Ι.Ν. και στο ΕΣΗΔΗΣ - της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάθεση του επίμαχου έργου δεν κρίνεται εν 
προκειμένω ουσιώδης. 
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Σε συνέχεια των προαναφερομένων και για τους λόγους που 
αναπτύχθηκαν: 
 
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

την έγκριση της συνέχισης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του  έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
προϋπολογισμού  88.687,19 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 
καίτοι διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη της δημοσίευσης 
της Περίληψης Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο.   
 

    Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο 

              Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
                        Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ  
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'   

 
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.  

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ  
 
 

Ελ. Βασιλάκη 

 
 
 

Κ. Γαστεράτος 
  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη εξέφρασαν τους 
προβληματισμούς τους για την ορθότητα λήψης απόφασης σύμφωνα με την 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Το μέλος κ.  Γεώργιος Τσιλιμιδός πρότεινε την επανάληψη του διαγωνισμού και το 
μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  πρότεινε την αναβολή του θέματος 
προκειμένου να ζητηθεί νομική γνωμάτευση.             
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, 

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν: 

1. Διονύσιος Στραβοράβδης                        
2. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
3. Σουσσάνα Πεφάνη            
4. Γεώργιος Τσιλιμιδός       
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               
                          
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την αναβολή του θέματος και την επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση, μαζί με 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
 
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά 
σύμφωνα με την τοποθέτησή του. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1151-56/13-12-2018 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σταύρος Γρηγόρης                                 
            Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη            

   Σουσσάνα Πεφάνη 
   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
    Ειρήνη Διαμάντη 


