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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 381-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του  έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  738.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας   
«ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 50,31% 
(πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό) 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     
Μ. Τρίτη 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. 
34678/23/19-04-2019 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. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-
2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

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

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 21ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  738.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας   
«ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 50,31% 
(πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό). 

ΑΔΑ: 6ΖΣ87ΛΕ-20Θ



 2 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο 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: 

1. Την 24-3/2018 ( ΑΔΑ:ΨΘΖ77ΛΕ-ΤΚΗ ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Π.Ι.Ν. με την οποία έγινε αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή   σε 
υποέργα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» με                   Κ.Ε. 
2017ΕΠ82200000, για την  Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας και στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και το  υποέργο του θέματος. 

2. Την  με αρ. πρ. οικ17604/7143 (ΑΔΑ: 6ΨΕΥ7ΛΕ-Α8Π ) απόφαση   
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  έγκρισης  διάθεσης πίστωσης και ορισμού  
υπολόγου έργου  ΣΑΕΠ 822  για την εκτέλεση του υποέργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  
738.000,00  €  σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑ» με                   Κ.Ε. 2017ΕΠ82200000 . 

3. 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.ΟΙΚ57601/22967 (ΑΔΑ:6Ψ367ΛΕ-ΔΣΤ) απόφαση της 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω  έργου  

 
5. Την με αριθ.700-35/01-08-2018 (ΑΔΑ:Ω2ΞΒ7ΛΕ-ΒΨ9) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης.   
6. Ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν ΠΕΝΤΕ ( 05 )  οικονομικοί φορείς.  
7. Την με αριθ.167-08/27-02-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΩΞ7ΛΕ-ΒΜ8) απόφαση της Ο.Ε. με 

την οποία αποφασίστηκαν τα :  
α) η έγκριση του 1ου πρακτικού  της δημοπρασίας β) ο αποκλεισμός του 
Οικονομικού Φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής του επιστολής δεν επαρκεί, γ) η ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα 
«ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη 
μέση έκπτωση 50,31% (πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό) και δ) η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της και 
συγκεκριμένα να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003588017, καίτοι διαπίστωσε 
την παράλειψη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Τοπικό και 
Περιφερειακό Τύπο.  

8. Ότι την 07-03-2019 με το υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.19507/8188 (ΑΔΑ:ΨΘΦΒ7ΛΕ-
ΟΨΨ) έγγραφο κοινοποιήθηκε στους οικονομικούς φορείς η υπ' αρ. 167-
08/27-02-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΩΞ7ΛΕ-ΒΜ8)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε ένσταση.  
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9. Ότι με το υπ' αρ. πρωτ.οικ.24688/10452 έγγραφο, που αναρτήθηκε την 26-
03-2019, προσκλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης, Οικονομικός Φορέας 
«ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για την υποβολή εντός  
προθεσμίας (15) ημερών, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2 - 23.10 της διακήρυξης 

10. Ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης πρόσκλησης, ο προσωρινός 
μειοδότης, την 08-04-2019  ανήρτησε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω 
της λειτουργίας “Επικοινωνία” του συστήματος και τα κατέθεσε και σε έντυπη 
μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου, φέροντος τον αριθ.πρωτ. 
30735/12870/10-04-2019.  

11. Ότι με το  υπ’αριθ.πρωτ.οικ.31630/13242 έγγραφο της η υπηρεσία κάλεσε την 
12-04-2019 τον Οικονομικό Φορέα στην υποβολή συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών και σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής υπήρξε ανάρτηση 
των συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις 17-04-2019. 

1. Ότι σε συνέχεια των προαναφερομένων η επιτροπή συνεδρίασε την 19-04-
2019 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 πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης και συνέταξε 
το 2ο πρακτικό του έργου του θέματος. 

 
2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

2.1 Το Πρακτικό Νο 2 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ»  της Επιτροπής Διαγωνισμού και  

 
2.2 Τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου  4.2 του άρθρου 4 της εν 

λόγω διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ολοκληρώνει το έργο της, με την υποβολή αυτού στην αναθέτουσα 
(Οικονομική Επιτροπή) για να το εγκρίνει.   

 
2.3 Τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 της εν λόγω διακήρυξης, περί 

Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα οποία οι προσφέροντες 
Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να ασκήσουν προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της απόφασης κατακύρωσης εντός δέκα (10) 
ημερών , από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς  
μέσω του συστήματος Επικοινωνία του  ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού   76064. 

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1. Την έγκριση του 2ου πρακτικού  της δημοπρασίας του  έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  
738.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

2. Την κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 
ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 50,31% (πενήντα  
και τριάντα ένα  επί τοις εκατό) και 

3. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου  4.2 
του άρθρου 4 της εν λόγω διακήρυξης , προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία και να προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους 
προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός 
του  διαστήματος των δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης σε αυτούς  μέσω του συστήματος Επικοινωνία του  ΕΣΗΔΗΣ του 
διαγωνισμού   76064. 
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Συνημμένα: 

2ο Πρακτικό  δημοπρασίας Ε.Δ.   
 

Ε.Δ. 

Χρ. Αρχείο 

 

Κοιν/ση 
Προϊστάμενο Γεν Δ/νσης 
Π. Μεταλληνό 

      Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ   
 Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

 
 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Η ΠΡ/ΜΕΝΗ ΤΜ.   
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ  
 
 

Ελ. Βασιλάκη 

 
 
 

Μ. Αργυρού 
 
 
 
 

                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»     
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
2η   Συνεδρίαση ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών   

 
    Στην Κέρκυρα σήμερα την 19η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο που στεγάζεται η  Π.Ε. Κέρκυρας  επί της 
οδού Σαμάρα 13  3ος όροφος, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»    (που συστήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 902-48/28-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων), 
προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθμό 76064  ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003588017  διακήρυξης 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάση την τιμή σε ευρώ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, για την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ» προϋπολογισμού 738.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

2. Πρόεδρος Χαρτοφύλακα Μαρίνα, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 

3. Τακτικό Μέλος Ηλία Φωτεινή, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.  

4. Τακτικό Μέλος Βασιλάκη Ελευθερία, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 
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     Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 
18PROC003588017 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή  σε ευρώ για την ανάθεση 
υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 
προϋπολογισμού 738.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
1) Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και έχει λάβει ως 
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 76064. 

2) Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε ( 05 )  οικονομικοί φορείς.  
3) 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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπολογισμού 738.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

4) Με την με αριθ.167-08/27-02-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΩΞ7ΛΕ-ΒΜ8) απόφαση της Ο.Ε. 
αποφασίστηκαν τα :  

α) η έγκριση του 1ου πρακτικού  της δημοπρασίας β) ο αποκλεισμός του 
Οικονομικού Φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής του επιστολής δεν επαρκεί, γ) η ανάδειξη του Οικονομικού 
Φορέα «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε προσωρινό μειοδότη με 
προσφερόμενη μέση έκπτωση 50,31% (πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό) 
και δ) η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει 
το έργο της και συγκεκριμένα να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 
18PROC003588017 Διακήρυξης σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  738.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καίτοι διαπίστωσε την παράλειψη δημοσίευσης 
της περίληψης της Διακήρυξης στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο.  

6) Την 07-03-2019 με το υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.19507/8188 (ΑΔΑ:ΨΘΦΒ7ΛΕ-ΟΨΨ) 
έγγραφο κοινοποιήθηκε στους οικονομικούς φορείς η υπ' αρ. 167-08/27-02-2019 
(ΑΔΑ:Ω8ΩΞ7ΛΕ-ΒΜ8)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν ασκήθηκε ένσταση.  

ΑΔΑ: 6ΖΣ87ΛΕ-20Θ
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7) Με το υπ' αρ. πρωτ.οικ.24688/10452 έγγραφο, που αναρτήθηκε την 26-03-2019, 
προσκλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης, Οικονομικός Φορέας «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 
ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για την υποβολή εντός  προθεσμίας (15) ημερών, των 
δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης. 
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8) Σε συνέχεια της προαναφερόμενης πρόσκλησης, ο προσωρινός μειοδότης, 
την 08-04-2019  ανήρτησε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της 
λειτουργίας “Επικοινωνία” του συστήματος και τα κατέθεσε και σε έντυπη 
μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου, φέροντος τον αριθ.πρωτ. 
30735/12870/10-04-2019.  
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9) Με το  υπ’αριθ.πρωτ.οικ.31630/13242 έγγραφο της η υπηρεσία κάλεσε την 

12-04-2019 τον Οικονομικό Φορέα στην υποβολή συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών και σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής υπήρξε ανάρτηση 
των συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις 17-04-2019. 
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10) Σε συνέχεια των προαναφερομένων η επιτροπή συνεδρίασε την 19-04-2019 
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 πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.   

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει και εισηγείται ομόφωνα:  
Την ανάδειξη σε μειοδότη του Οικονομικό Φορέα «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε προσωρινό μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
50,31% (πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό) 
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού ρώτησε αν κάποιος θα ήθελε να 
προσθέσει ή να παρατηρήσει κάτι επιπλέον και αφού κανείς δεν είχε να κάνει σχετική 
δήλωση, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τα παραπάνω συντάσσεται το 
παρόν πρακτικό σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται ως κατωτέρω:  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 

ΗΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  
 
 

   
 

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την  
ανωτέρω εισήγηση και το πρακτικό 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει το αριθ. 2ο/19-04-2019 πρακτικό της δημοπρασίας του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»  προϋπολογισμού  738.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και την κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό 
Φορέα «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 
50,31% (πενήντα  και τριάντα ένα  επί τοις εκατό), σύμφωνα με το παραπάνω 
πρακτικό. 
2) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου  4.2 του 
άρθρου 4 της εν λόγω διακήρυξης , προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 
προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν 
έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς 
κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός του  διαστήματος των δέκα (10) ημερών  από 
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς μέσω του συστήματος 
Επικοινωνία του  ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού   76064. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 381-17/23-04-2019 

……………………………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              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
   Σουσσάνα Πεφάνη 

   Γεώργιος Τσιλιμιδός                                
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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