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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             ΚΕΡΚΥΡΑ 09/07/2019                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην 27η Τακτική Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  3η Ιουλίου 2019. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 27ο/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση του 26oυ/26-06-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή επικύρωσε το 26ο πρακτικό της από 
26-06-2019 συνεδρίασής της. Αρ. Αποφ. 564-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 565-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Αρ. Αποφ. 566-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 567-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 568-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία. Αρ. Αποφ. 569-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.  Αρ. Αποφ. 570-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.  Αρ. Αποφ. 571-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 9o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Αρ. Αποφ. 572-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ 
240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. 
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ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση κατάρτισης 
των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. Αρ. Αποφ.573-27/03-07-
2019 
 
ΘΕΜΑ 11o: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  παροχής υπηρεσίας  με τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ CORFU PALACE ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΣΥΛΛΑ» και 
προϋπολογισμό 24.800,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της 
απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας  με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ CORFU 
PALACE ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΣΥΛΛΑ» προϋπολογισμού 24.800,00 € της  ΣΑΕΠ 522 με  Κ.Ε. 
2014ΕΠ52200002, στην εταιρεία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. μέχρι του ποσού 24.552,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. Αποφ. 574-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 12o: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας  
Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ”» προϋπολογισμού   74.400,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου Αντώνιου 
Φίλιππα ΕΔΕ, εις βάρος του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Π.Ε. 
Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης 
1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση Πλωτής 
Γέφυρας  Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ”», προϋπολογισμού   74.400,00€ με ΦΠΑ αναδόχου Αντώνιου 
Φίλιππα ΕΔΕ. κατά (3) μήνες μέχρι 13-09-2019, με αναθεώρηση. Αρ. Αποφ. 575-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του Σχεδίου 
Διακήρυξης και της διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (FILM 
OFFICE) ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  κατάρτισης 
των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του Σχεδίου Διακήρυξης και της διεξαγωγής Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (FILM OFFICE) ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Αρ. Αποφ. 576-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την 
κατακύρωση προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Ανοικτού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019.  
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.  Αρ. Αποφ. 577-27/03-07-2019 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε 
ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το 
έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για 
τα σχολικά έτη  2019-2020 &  2020-2021».  
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής 
αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη  2019-2020 &  2020-2021» και την απευθείας 
ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού στις εφημερίδες: «ΗΧΩ 
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ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ποσού 139,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, «ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ποσού  78,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, «ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», 
ποσού  110,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και «ΕΡΜΗΣ» ποσού 133,92 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αρ. Αποφ. 578-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση ανανέωσης της  απ’ ευθείας εκμίσθωση τμήματος της 
απαλλοτριωμένης ζώνης επί της επαρχιακής οδού (1) Λευκάδος – Βασιλικής κατά (1) ένα 
χρόνο, Π.Ε. Λευκάδας.   
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανανέωσης 
της απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος της απαλλοτριωμένης ζώνης των 11,03 τ.μ. περίπου επί 
της επαρχιακής οδού (1) Λευκάδας – Βασιλικής (διασταύρωση τμήματος επαρχιακής οδού 
Χορτάτων – Αγ. Πέτρου με επαρχιακή οδό προς Κομηλιό), στην Μαρία Βουκελάτου κατά ένα (1) 
έτος για την εγκατάσταση κιόσκι πώλησης μελισσοκομικών προϊόντων με το ετήσιο εγκριθέν 
μίσθωμα των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).  Αρ. Αποφ. 579-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 17o: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (2η) προθεσμίας του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», 
Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης 
2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. 
ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας 
(25/6/2019), έως και τις  31/7/2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να 
κλείσει το φυσικό  αντικείμενο της εργολαβίας. Αρ.Αποφ.580-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης επαναληπτικής διακήρυξης και της 
περίληψης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 
του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7ης Περιφέρειας, με προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδων 
οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.857,92 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2019, Π.Ε. 
Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου 
πρόσκλησης επαναληπτικής διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7ης Περιφέρειας, με 
προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο 
λεπτών (49.857,92 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 
2019. Αρ. Αποφ. 581-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  του έργου: 
«Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον 
σεισμό της 26ης  Οκτωβρίου 2018», Π/Υ: 320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.),  σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 822 
:«ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ 
ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ», με ΚΕ 2018ΕΠ82200000, που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής 
πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου  
πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ορθή επανάληψη) του  έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης  
Οκτωβρίου 2018», Π/Υ: 320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), και την  ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα: « 
ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. - ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.»,  ως προσωρινού αναδόχου  με προσφερόμενη μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 40,69%  επί τοις εκατό  και συνολικό ποσό προσφοράς 153.045,45€ ( χωρίς 
Φ.Π.Α.). Αρ. Αποφ. 582-27/03-07-2019 

 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του υπ' αριθμ Νο 3/01-07-2019 Πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων στο 
πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 
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2019 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.  11184/26533/29/03/2019 (Συστ.Αριθμ.:72419) διακήρυξης 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – 
Π.Ε. Κέρκυρας, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (428.348,57 €), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 3ου/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της  Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη 
εργολάβων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για 
το έτος 2019 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 11184/26533/29-03-2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, (Συστ.Αριθμ.72419), με έγγραφες και σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. 
Κέρκυρας και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Αρ. Αποφ. 583-27/03-07-
2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση σχεδίου επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ανάδειξη  αναδόχων παροχής υπηρεσιών που θα καλυφθεί από 
την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό, Χορευτικό 
Όμιλο Κέρκυρας στις 12 Ιουλίου 2019, για την κάλυψη  εξόδων:1. Ηχητικών και 
Φωτιστικών Συστημάτων 800,00€ και 2. Μπουφέ μετά την εκδήλωση στους χορευτές των 
Χορευτικών Ομίλων, 1.500,00€, συνολικής δαπάνης ποσού 2.300,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  
συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου 
επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη  αναδόχων παροχής 
υπηρεσιών που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με 
τον Πολιτιστικό, Χορευτικό Όμιλο Κέρκυρας στις 12 Ιουλίου 2019, για την κάλυψη  εξόδων:1. 
Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων 800,00€ και 2. Μπουφέ μετά την εκδήλωση στους 
χορευτές των Χορευτικών Ομίλων, 1.500,00€, συνολικής δαπάνης ποσού 2.300,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  
κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς μόνο βάση τιμής. Αρ. Αποφ. 584-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 22o: Ορισμός αναδόχου παροχής υπηρεσιών που θα καλυφθεί από την Π.Ε. 
Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με την Χορωδία Βουνιατάδων 
Κέρκυρας, στην πλατεία του χωριού της στις 3 Αυγούστου 2019, για την κάλυψη των 
εξόδων μπουφέ σε 150 χορωδούς, συνολικής δαπάνης ποσού 1.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  
συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της 
απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια 
της από κοινού εκδήλωσης με  την Χορωδία Βουνιατάδων Κέρκυρας, στην πλατεία του χωριού 
της στις 3 Αυγούστου 2019, για την κάλυψη των εξόδων μπουφέ σε 150 χορωδούς, συνολικής 
δαπάνης ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  στον  
Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι 
Ορίζοντες»), σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική & τεχνική προσφορά του συνεταιρισμού: 
χίλια πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.598,95€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Αρ. Αποφ. 585-27/03-07-2019 

 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την αναπαραγωγή του 
διαφημιστικού υλικού της Π.Ι.Ν. και Περιφερειακών Ενοτήτων (έντυπα και χάρτες) για την 
κάλυψη των αναγκών προβολής του τουριστικού μας προϊόντος στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης 
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της ενοικίασης  διπλού περιπτέρου στον διατιθέμενο από 
τον ΕΟΤ χώρο για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
WORLD TRAVEL MARKET 2019 (4-6 Νοεμβρίου –Λονδίνο, Αγγλία), με συνολικό κόστος 
11.000,00 ευρώ. Αρ.Αποφ. 586-27/03-07-2019 

 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  για ενέργειες διαφημιστικής 
προβολής WORLD TRAVEL MARKET 2019 04-06/11/2019 στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών  για ενέργειες διαφημιστικής προβολής WORLD TRAVEL MARKET 2019 
04-06/11/2019 στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’. Αρ. Αποφ. 587-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας για παράταση της 
απο 10-05-2019 συναφθείσας σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τoυ από 02-
07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & 
Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, που αφορά την γνωμοδότηση για παράταση  της από 
10-05-2019 συναφθείσας σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης έως 30-09-2019. Αρ. Αποφ. 588-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών και Διενέργειας 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2019 σχετικά με την διενέργεια   του   
διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου»  προϋπολογισμού  30.132,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με την προσφυγή 
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ.12/1-7-2019 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών 
και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών και Διενέργειας Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου 
για το έτος 2019 και τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών 
για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς 
έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» προϋπολογισμού  30.132,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αρ. 
Αποφ. 589-27/03-07-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας 
(CPV: 77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 72.237,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ’ 
αριθμ. 8/2019 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διενέργειας 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 
77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL223) της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την αποδοχή των τριών προσφορών και την οριστική κατακύρωση 
των τμημάτων. Αρ. Αποφ. 590-27/03-07-2019 
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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση 
κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ», Π/Υ 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000, Π.Ε. 
Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του από 02-
07-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ», Π/Υ 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., και την κατακύρωση της σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ - 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 48,00%.  Αρ. Αποφ. 591-27/03-07-
2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας  
έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας  στον μειοδότη που έγινε η κατακύρωση 
του αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου 
¨Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 
20189 στην ΠΕ Λευκάδας¨. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης 
εκτέλεσης των εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Λευκάδας και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού, στον μειοδότη 
ΒΛΑΧΟ ΙΩΑΝΝΗ (ΨΕΚΑΣΜΟΙ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ). Αρ. Αποφ. 592-27/03-
07-2019 
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