
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ.05/03-02-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 140-05/03-02-2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας 
Αποσφράγισης του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  4.577.400,00€ € , 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00, 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. 7082/4/29-01-2021 
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 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. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,         Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
4. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
5. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
7. Παναγιώτης Ποζίδης                    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. 
 
Απουσιάζει το Τακτικό Μέλος κα  Αικατερίνη Μοθωναίου                 
                              
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αμαλία – 
Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                    ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ …………………………… 

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος 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 11ο  Θέμα: Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας 
Αποσφράγισης του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  4.577.400,00€ € , 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΕ7ΛΕ-0ΗΡ



Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.. αναπτύσσει το 11ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου 
Γαστεράτου, 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.     

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την με Αρ.133-13/27-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΚΕ7ΛΕ-ΛΤΡ) απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της 
ΠΙΝ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της 
Π.Ι.Ν. για το έτος 2019 και οι αποδοχές χρηματοδοτήσεων. Μεταξύ των τροποποιήσεων 
περιλαμβάνεται και τροποποίηση κατανομής των υποέργων της Π.Ε. Κέρκυρας στο έργο  « 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», έτσι ώστε 
διατίθεται ποσό  4.577.400,00 ευρώ για το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

2) Την με Αρ.πρωτ.οικ67577/28131/02-08-2019 (ΑΔΑ:Ω64Ξ7ΛΕ-ΗΨΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
της ΠΙΝ, βάση της οποίας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 
25.100.000,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» στον Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. Η ανωτέρω 
διατιθέμενη πίστωση κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και για την Π.Ε. Κέρκυρας διατίθεται   
για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» το ποσό των  4.577.400,00 Ευρώ 

3) Την με Αρ.πρωτ.οικ111078/45654/16-12-2019 (ΑΔΑ:95ΚΧ7ΛΕ-Λ6Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
της ΠΙΝ, βάση της οποίας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 
25.397.600,00 Ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου                 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» στον Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008. Η 
ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και για την Π.Ε. Κέρκυρας 
διατίθεται   για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» το ποσό των  4.577.400,00 Ευρώ 

4) 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 

5)   Την με Αριθ.Πρωτ.ΟΙΚ.58156/23431 (ΑΔΑ:62ΝΖ7ΛΕ-ΧΝΣ) απόφαση της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 
παραπάνω  έργου  

6)   Την με Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017(ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφαση Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ.8.(η) του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

7)   Το ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής 
μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το παρόν έργο, της  25-08-2020, 

8)   Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/ Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ) 

9)   Τα τελευταία πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων (03-06-2019) 
10)    Την με Αριθ.1144-53/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΨ47ΛΕ-ΨΟΣ) Απόφαση της Ο.Ε. , περί έγκρισης όρων  

Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»   

11)   Την με αριθμό 21PROC007992300 Διακήρυξη του εν λόγο έργου, σύμφωνα με την οποία έχουν 
οριστεί , ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η             27η   
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών  η      02η   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ. 
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12)   Ότι έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς για τον εν λόγω 
διαγωνισμό 

13)   Ότι δεν έγινε η αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισμού λόγω συμμετοχής των μελών της 
επιτροπής σε κινητοποιήσεις του κλάδου των Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις οποίες 
απέχουν από  επιτροπές διαγωνισμών 

14)   Το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 , περί αποσφράγισης και αιτιολόγησης προσφορών κα ειδικότερα το 
1.α αυτού περί μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης 

15)   Το με αρ.πρωτ.282/12-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ), ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ , 
σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016 και παρατάθηκε 
η υποχρέωση για δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών Δημοσίων Έργων στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο έως και 31-12-2021 αντί 31-12-2020 όπως ίσχυε 

16)  Το  γεγονός ότι η προκήρυξη και η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κηρύσσοντας την έναρξη 
της διαδικασίας την 12-01-2021, ημερομηνία κατά την οποία δεν υπήρχε ενημέρωση για την 
αλλαγή της νομοθεσίας περί δημοσιεύσεων και επομένως ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες περί 
κοινοποίησης του εν λόγω διαγωνισμού και συγκεκριμένα οι δημοσιεύσεις στην Διαύγεια, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στο Site της Π.Ι.Ν. και στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν έγινε δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης στον  περιφερειακό και τοπικό τύπο. Η  έλλειψη της δημοσίευσης αυτής , μπορεί να 
αποτελέσει λόγω ώστε η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία να κριθεί ως μη νόμιμη και να ακυρωθεί, 
εάν η παράλειψη αυτή δεν αποκατασταθεί 

17)   Το γεγονός ότι δεν έχουν κατατεθεί προδικαστικές προσφυγές σε βάρος του κύρους του 
διαγωνισμού 

18)   Τα άρθρα 106 και 317 του Ν.4412/2016,  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» 

19)  Την αλληλογραφία μεταξύ Help Desk του ΕΣΗΔΗΣ και χειριστή της Αναθέτουσας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία εάν υπάρξει απόφαση της αναθέτουσας , να 
παρατείνει τον διαγωνισμό και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώστε να γίνει η 
απαιτούμενη δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης, διορθωμένης με τις νέες ημερομηνίες 
υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, θα παραταθεί ο υπάρχων διαγωνισμός και οι ήδη 
κατατεθειμένες οικονομικές προσφορές, θα διατηρηθούν σε ισχύ 

 
Β.   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η απουσία δημοσίευσης θα 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. Προδικαστική προσφυγή δεν έχει κατατεθεί, 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 . 
Σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 317 του Ν.4412/2016 και για την περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί 
προδικαστικές προσφορές από Οικονομικούς Φορείς, « 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 
φαίνεται παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή (που στην παρούσα διαδικασία είναι η 
Οικονομική επιτροπή της Π.Ι.Ν.), χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, να 
επιλέξει την συνέχιση  της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου 
οργάνου και επομένως μπορεί  να παραταθεί ο διαγωνισμός κατά το διάστημα που απαιτείται ώστε να 
γίνει η δημοσίευση της διορθωμένης (με τις νέες ημερομηνίες) περίληψης του διαγωνισμού, στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο, έτσι ώστε να τηρηθούν το σύνολο των απαιτήσεων Δημοσιότητας για τον 
διαγωνισμό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  και να μην ελλοχεύει κίνδυνος  η εν λόγω διαγωνιστική 
διαδικασία να κριθεί ως μη νόμιμη και να ακυρωθεί, εξαιτίας της παράλειψης αυτής.   
 
Σε συνέχεια των προαναφερομένων και για τους λόγους που αναπτύχθηκαν: 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΕ7ΛΕ-0ΗΡ



Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

1) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  «92938» του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» έως την 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. , 

2)  Την Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  «92938» του έργου 

: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & 

ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», έως την 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και  

3)  Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  να προβεί , στις απαιτούμενες ενέργειες για να γίνει η 

δημοσίευση της διορθωμένης (με τις νέες ημερομηνίες) περίληψης του διαγωνισμού στον 

περιφερειακό και τοπικό τύπο και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 

της με αριθμό 21PROC007992300, διακήρυξης, περί δημοσιοποίησης της νέας ημερομηνίας 

αποσφράγισης. 

    Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
Η/Μ. Μηχανικός ΠΕ/Α' 

 
   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1.Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη             Αντιπρόεδρος 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος            Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος                    Τακτικό Μέλος 
4. Θεόδωρος Χαλικιάς                     Τακτικό Μέλος 
5. Νικόλαος Μηλιώτης                     Τακτικό Μέλος 
6. Νικόλαος Γκισγκίνης                    Τακτικό Μέλος 
7. Παναγιώτης Ποζίδης                    Τακτικό Μέλος 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 1) Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  «92938» του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» έως την 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. , 

2) Εγκρίνει την Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  «92938» 

του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», έως την 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.  

3) Εγκρίνει την  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  να προβεί , στις απαιτούμενες ενέργειες για 

να γίνει η δημοσίευση της διορθωμένης (με τις νέες ημερομηνίες) περίληψης του διαγωνισμού στον 

περιφερειακό και τοπικό τύπο και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 

της με αριθμό 21PROC007992300, διακήρυξης, περί δημοσιοποίησης της νέας ημερομηνίας 

αποσφράγισης. 

 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 140-05/03-02-2021 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Γεώργιος Στασινόπουλος 

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη Ιωάννης Αρμενιάκος 

    Θεόδωρος Χαλικιάς                                          

 Νικόλαος Μηλιώτης                           

 Νικόλαος Γκισγκίνης                                                

 Παναγιώτης Ποζίδης                          

  
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νικόλαος Παπανικολάου 
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