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ΕΝΑΡΘΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2015Ε07100024 ηηρ ΑΕ 071 

ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 

1. Σνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄/2005) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4320/2015 
(ΦΔΚ 29 Α’) θαη ηζρχεη. 

2. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005». 

3. Σνπ Ν.3669/2008 (ΦΔΚ 116/Α’/18-6-2008) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο  ηεο 
Ννκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. γ, ηνπ άξζξνπ 28 παξ. β θαη ηνπ άξζξνπ 125. 

4. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

5. Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
«Επείγοςζερ παπεμβάζειρ Α Φάζηρ για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ 
βαηόηηηαρ και ηηρ οδικήρ αζθάλειαρ ηηρ ςθιζηάμενηρ σάπαξηρ ηυν 
οδών πποζπέλαζηρ ηυν ακηών ζηιρ πεπιοσέρ Εγκπεμνών και Πόπηο 
Καηζίκι ηηρ Νήζος Λεςκάδαρ», πξνυπνινγηζκνχ 2.640.000,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) . 
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6. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 
απηνχ. 

7. Σνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α’/8-8-2014) θαηά ην κέξνο πνπ ίζρπε ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ. 

8. Σεο Γ16α/04/773/29.11.1990 Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. “Πεξί Δμαίξεζεο Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ ή 
Δγγξάθσλ απφ ηνλ Καλφλα ησλ Σξηψλ Τπνγξαθψλ”. 

9. Σνπ Π.Γ. 109/2014 (ΦΔΚ 176/Α’/29-08-2014) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) φπσο ηζρχεη. 

10. Σνπ Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α’/22-09-2015) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 πνπ αθνξά 
ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

11. Σνπ Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α’/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο 
Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

12. Σνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/Α’/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 
άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», θαηά ην κέξνο πνπ 
αθνξά ζηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4281/2014. 

13. Σνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α΄/16-12-2015) ην νπνίν αληηθαζηζηά ην 
άξζξν 37 ηνπ Ν.4320/2015 θαη θαζνξίδεη φηη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ 
Ν.4281/2014 αξρίδεη απφ 29/2/2016 εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο 
απηνχ. 

14. Σνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α’/21-2-2016) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ηζρχο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Β’ ηνπ Ν.4281/2014 αξρίδεη απφ 30/4/2016 εθηφο αλ νξίδεηαη 
άιισο ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ. 

15. Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4380/2016(Α΄66) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Μέξνπο Β΄ ηνπ Ν4281/2014 αξρίδεη απφ 1/06/2016 εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο 
επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ. 

16. Σνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4392/2016(Α΄100) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ Ν4281/2014 αξρίδεη απφ 1/07/2016 εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο 
επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ. 

17. Σεο ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.70990/Φ.2.2.1/19-11-2015 (ΦΔΚ 2578/Β’/30-11-2015) 
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Πξντζηακέλεο 
Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

18. Σνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.4403/2016(Α΄125) ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ 1-7-2016 
θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 14 έσο 201 ηνπ Ν.4281/2014(Α΄160), πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
άξζξσλ 134 έσο 138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201, νη νπνίεο 
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 

Και αθού λάβαμε ςπότη: 

 

1. Σν κε αξ. πξση. 2023/14-2-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε ην νπνίν 
δηαηππψλεηαη εγγξάθσο ε αδπλακία ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο λα 
αλαιάβνπλ ηα έξγα ηεο δηάλνημεο ηεο πξφζβαζεο ζηηο παξαιίεο Δγθξεκλνί θαη Γηαιφο 
θαη ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ λα αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ ηα έξγα δηάλνημεο, κειεηεηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά. 
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2. Σν κε αξ. πξση. νηθ./23480/4138/17-3-2016 έγγξαθν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λεπθάδαο ζην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ 
αλάιεςε εθ κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζην νδηθφ δίθηπν Ν. Λεπθάδαο. 

3. Σελ κε Α.Π. 39776/12-04-2016 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΠΓΔ) 2016 ζηε ΑΔ 071 ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2015Δ07100024 «Παξεκβάζεηο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ ηεο 17-11-2015 ζην νδηθφ 
δίθηπν ηεο λήζνπ Λεπθάδαο» κε πξνυπνινγηζκφ 6.500.000,00 €. 

4. Σελ κε αξ. πξση. Γ.Ο.Τ./ν/2276/20-4-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε έξγσλ επεηγνπζψλ 
παξεκβάζεσλ Α΄ Φάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο θαη ηεο νδηθήο 
αζθάιεηαο ηεο πθηζηάκελεο ράξαμεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ αθηψλ ζηηο πεξηνρέο 
Δγθξεκλψλ, Γηαινχ θη Πφξην Καηζίθη, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 5.700.000,00 € 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ ζηηο 17/11/2015 ζε 
ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο λήζνπ Λεπθάδαο θαη ε ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο 
χκβαζεο κε ην Γήκν Λεπθάδαο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

5. Σν κε αξ. πξση. 6849/19-4-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, κε ην νπνίν εγθξίλεη ηε 
ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ επεηγνπζψλ 
παξεκβάζεσλ Α΄ Φάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο θαη ηεο νδηθήο 
αζθάιεηαο ηεο πθηζηάκελεο ράξαμεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ αθηψλ ζηηο πεξηνρέο 
Δγθξεκλψλ, Γηαινχ θαη Πφξην Καηζίθη. 

6. Σελ Πξάμε κε αξ.139/2016 ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία θξίλεηαη φηη δελ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, ππφ ηνπο 
αλαθεξφκελνπο ζηε ζθέςε IV φξνπο ηεο ππφςε Πξάμεο. 

7. Σελ απφ 1-06-2016 ππνγξαθείζα θαηά ηα αλσηέξσ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.700.000,00 €. 

8. Όηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ ζηηο 
πεξηνρέο Δγθξεκλψλ θαη Πφξην Καηζίθη, είλαη αλαγθαία ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο 
εξγνιαβίαο «Δπείγνπζεο παξεκβάζεηο Α΄ Φάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο 
θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηεο πθηζηάκελεο ράξαμεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ αθηψλ 
ζηηο πεξηνρέο Δγθξεκλψλ θαη Πφξην Καηζίθη ηεο Νήζνπ Λεπθάδαο» πξνυπνινγηζκνχ 
2.640.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

9. Σελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε φηη αθνξά 
ζηελ πεξηνρή ησλ Δγθξεκλψλ, νη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο, ιφγσ κε χπαξμεο 
ελαιιαθηηθήο ράξαμεο, είλαη έξγα ζσζηηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
επζηάζεηαο ηεο νδνχ ππφ ζηαηηθή θφξηηζε θαη ππφ ζπλήζεηο κηθξνχο ζεηζκνχο θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο απφ ζπλήζεηο ιηζνπηψζεηο. 

10. Όηη ηα πξνο θαηαζθεπή έξγα είλαη: 

(α)Απνθαηάζηαζε νδνχ πξφζβαζεο παξαιίαο Δγθξεκλψλ κήθνπο 1,12km πεξίπνπ, ε 
νπνία θαηά θαλφλα δηακνξθψλεηαη επί ηεο πθηζηάκελεο ράξαμεο. 
(β)Απνθαηάζηαζε θιίκαθαο πξφζβαζεο πεδψλ ζηελ παξαιία Δγθξεκλψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο ησλ πεδψλ.  
(γ)Απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο κήθνπο 150m πεξίπνπ ηεο νδνχ πξφζβαζεο παξαιίαο 
Πφξην Καηζίθη θαη ηεο θιίκαθαο απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην αθξσηήξην. 
(δ)Δηδηθά ηερληθά έξγα, ήηνη ηνίρνη αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνίρνη απφ 
ζπξκαηνθηβψηηα θαη θξάθηεο πξνζηαζίαο απφ ιηζνπηψζεηο, θξάρηεο αλάζρεζεο 
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βξαρνπηψζεσλ θαη επελδχζεηο πξνζηαζίαο πξαλψλ (φπνπ απαηηεζνχλ), νπιηζκέλα 
επηρψκαηα, θιπ. 
(ε)Λνηπά ζχλνδα έξγα, δειαδή δηακήθε & εγθάξζηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίσλ – 
απνζηξάγγηζεο (ζσιελσηνί νρεηνί, επελδεδπκέλεο αβαζείο ηάθξνη, θιπ), έξγα 
ζήκαλζεο – αζθάιηζεο,  θ.ιπ. 

11. Σελ κε αξ. πξση. Γ.Ο.Τ./νηθ/3197/8-06-2016 (Α.Γ.Α.:Ω28Ι4653ΟΞ-71Α) Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

α)απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε δέζκεπζεο δχν εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ 
επξψ 2.640.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ε δηάζεζε ηζφπνζεο 
πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2015Δ07100024 ηεο 
ΑΔ 071 γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Δπείγνπζεο παξεκβάζεηο Α Φάζεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο βαηφηεηαο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηεο πθηζηάκελεο ράξαμεο ησλ 
νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ αθηψλ ζηηο πεξηνρέο Δγθξεκλψλ θαη Πφξην Καηζίθη ηεο Νήζνπ 
Λεπθάδαο». 

β)εγθξίζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ππφςε έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 3 παξ. γ, 28 παξ. β θαη 125 ηνπ Ν. 3669/2008 (Γηαδηθαζία αλάζεζεο 
κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο). 

γ)εγθξίζεθε πίλαθαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλαθεξζείζεο 
πξνυπνζέζεηο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ σο εμήο:   

 

           1.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ     ΣΑΞΗ : 4ε 

           2.ΔΚΣΔΡ ΑΔ                                  ΣΑΞΗ : 6ε 

           3.ΔΡΓΟΣΔΜ ΑΣΔΒΔ                      ΣΑΞΗ : 5ε 

           4.ΙΟΝΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ                 ΣΑΞΗ : 4ε 

           5.ΝΙΟΒΗ                                         ΣΑΞΗ : 4ε 

           6.ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΒΔΣΔ    ΣΑΞΗ : 6ε 

           7.ΣΔΥ.ΔΣ. ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ. ΣΑΞΗ : 6ε 

           8.Σ0ΜΗ ΑΒΔΣΔ                              ΣΑΞΗ : 6ε 

           9.ΣΡΙΚΑΣ ΑΔΚΣΔ                           ΣΑΞΗ : 6ε 

          10.P.C. DEVELOPMENT S.A.         ΣΑΞΗ : 6ε 

δ)εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ (Γ.Ο.Τ.) γηα ηελ 
έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ 
θαινχκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηα ηεο απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, 
γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επαλαιήςεηο ηνπ κέρξη ην ζηάδην πξηλ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε)νξίζηεθε σο Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ηελ Δηδηθή 
Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο πγθνηλσληαθψλ Τπνδνκψλ 
(Δ.Τ.Γ.Δ../ Κ...Τ.) θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Σκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ 
Πξέβεδαο απηήο. 

12. Σελ κε αξ. Γ.Ο.Τ./ν/3201/8-06-2016 Απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίζηεθε σο εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ε 21ε Ινπλίνπ 2016 εκέξα Σξίηε. 

13. Σελ απφ  8-06-2016 Πξφζθιεζε ηεο Γηεχζπλζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ (Γ.Ο.Τ.) ζηηο 
θαινχκελεο ηερληθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
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14. Σηο επηβεβαηψζεηο απφ ηηο δέθα θαινχκελεο εηαηξείεο γηα ηελ ιήςε, κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, ηεο Πξφζθιεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

15. Σνλ πίλαθα εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απφ ηηο δέθα 
θαινχκελεο εηαηξείεο έιαβαλ ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ κειεηψλ νη 
ελλέα. 

16. Σελ κε αξ. Γ.Ο.Τ./ν/3461/15-06-2016 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο. 

17. Σν απφ 27-06-2016 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηηο 
21 Ινπλίνπ ηνπ 2016,ζπλήιζε ε Δπηηξνπή ηνπ  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη κέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηηο 10:00 
π.κ., θαηέζεζαλ πξνζθνξέο ηέζζεξηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αθνχ ε Δπηηξνπή 
έιεγμε ελδειερψο ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο θάζε 
δηαγσληδφκελεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο(εθηφο ηεο ΔΝΩΣΔΥΝΙΚΗ ΑΣΔ, αθνχ ε ελ 
ιφγσ εηαηξεία δελ είρε πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ), ζπλέηαμε ηνλ 
ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο πνπ αθνινπζεί: 

          

 

 

18. Σν απφ 13-07-2016 έγγξαθν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο P.&C. Development 
S.A.(αξ.πξση. εηζεξρνκέλνπ Γ.Ο.Τ/4056/13-7-1016) ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε ζπλέρεηα 
ηεο απφ 21-06-2016 πξνζθνξάο ηνπ γηα ην έξγν «Επείγοςζερ παπεμβάζειρ Α Φάζηρ 
για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ βαηόηηηαρ και ηηρ οδικήρ αζθάλειαρ ηηρ ςθιζηάμενηρ 
σάπαξηρ ηυν οδών πποζπέλαζηρ ηυν ακηών ζηιρ πεπιοσέρ Εγκπεμνών και 
Πόπηο Καηζίκι ηηρ Νήζος Λεςκάδαρ»,, κε ηελ νπνία αλαδείρζεθε πξνζσξηλφο 
κεηνδφηεο, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ έξγνπ θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, πξνζέθεξε ζπκπιεξσκαηηθή έθπησζε ηεζζάξσλ (4%) πνζνζηηαίσλ 
κνλάδσλ αλά νκάδα εξγαζηψλ, ήηνη κέζε πξνζθεξφκελε έθπησζε 11,08%.  

Και επειδή: 

1. Λφγσ ηνπ πξφζθαηνπ ζεηζκνχ ζηηο 17-11-2015 ζηε λήζν Λεπθάδα δεκηνπξγήζεθαλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην νδηθφ ηεο δίθηπν, ηα νπνία εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο 
γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο θαη ηελ αζθαιή θπθινθνξία θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ε 
θπθινθνξία έρεη δηαθνπεί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. 

2. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα 
δεκηνπξγνχλ πεξαηηέξσ εθηεηακέλα κείδνλα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
δσή ηεο λήζνπ Λεπθάδαο, θαζφζνλ επεξεάδνπλ άκεζα βαζηθέο αλάγθεο ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο, ηφζν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ ηνπξηζηψλ επηζθεπηψλ ηνπ 
λεζηνχ θαη έρνπλ δπζκελέζηαηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο λήζνπ. Ιδηαίηεξα νη νδνί 

Σειηθφο Πίλαθαο Καηάηαμεο Γηαγσληδνκέλσλ θαηά  ζεηξά κεηνδνζίαο 

Α/Α ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ή Κ/Ξ ΜΔΗ ΔΚΠΣΩΗ (%) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 
ΔΡΓΟΤ ( .Γ.Δ.) (€) 

1. P & C DEVELOPMENT S.A. 7,08% 1.690.177,46 

2. ΙΟΝΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ 5,65% 1.716.291,10 

3. ERGOTEM  ΑΣΔΒΔ . 2,00% 1.782.605,06 
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πξνζπέιαζεο ζηηο αθηέο Δγθξεκλψλ, Γηαινχ θαη Πφξην Καηζίθη έρνπλ θαηαζηξαθεί ή 
έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο βιάβεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηηο 
παξαιίεο απηέο θαη λα θηλδπλεχεη κε θαηαθφξπθε πηψζε ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζην λεζί. 

3. Γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιιεηαη ε θαηεπείγνπζα 
αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο λήζνπ Λεπθάδαο 
απφ ην ζεηζκφ. 

4. Οη αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο,παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 
θαη πνιχ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζ’ φηη αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε δηαρείξηζε, ζην 
ζπληνληζκφ, ζηελ θηλεηνπνίεζε πφξσλ θαη κέζσλ, ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ 
ζπλζεθψλ θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Οη εξγαζίεο είλαη θαηεπείγνπζεο θαη πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ακέζσο, είλαη δηάζπαξηεο, 
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηνχλ, απαηηνχλ εμαηξεηηθά κέηξα αζθάιεηαο, πξέπεη λα εθηεινχληαη 
ηαπηφρξνλα ζε πνιιά ηκήκαηα θαη πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. 

5. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη άκεζα ηνλ αλαγθαίν 
εμνπιηζκφ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα εμαζθαιίζεη ηα απαηηνχκελα πιηθά, ψζηε 
ζε ειάρηζην ρξφλν λα γίλνπλ ε εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε απνκάθξπλζε 
επηζθαιψλ βξάρσλ θαη ησλ θαηαπηψζεσλ, ε παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ε 
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο, νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα επηβάιιεηαη λα εθηεινχληαη εξγαζίεο ηαπηφρξνλα ζε ηνπιάρηζηνλ 3 ή 4 
κέησπα – ηκήκαηα κε επαξθή ζπλεξγεία ζε 2 ηνπιάρηζηνλ βάξδηεο θαη λα 
νινθιεξψλνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, ζηα ηκήκαηα φπνπ παξεκβαίλνπλ, ζηνλ 
ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. 

6. Τπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο αζθαινχο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ 
δίθηπν ζηηο πεξηνρέο ησλ Δγθξεκλψλ θαη ηνπ Πφξην Καηζίθη, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην 
ειάρηζην νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Δπηβάιιεηαη δε εθ ησλ πξαγκάησλ ν 
ρξφλνο άξζεο αληηκεηψπηζεο ησλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ζεηζκφ λα 
πεξηνξηζζεί ζην ειάρηζην δπλαηφ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

7. ην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 21/6/2016 ππέβαιαλ πξνζθνξέο 3 απφ ηηο 
πξνζθιεζείζεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη έγηλαλ φιεο απνδεθηέο. 

8. Απφ ηηο ηξείο (3) δηαγσληδφκελεο εηαηξείεο, ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά πξνζέθεξε ε  
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «P.&C. Development S.A..», ε νπνία ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη 
ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην απφ 13-07-2016 έγγξαθφ ηεο, 
πξνζέθεξε ζπλνιηθή δαπάλε εξγαζηψλ (κε Γ.Δ. & Ο.Δ.) έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο 
δέθαεπηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δεθανθηψ επξψ θαη επηά ιεπηά  (1.617.418,07 €), πνπ 
αληηζηνηρεί ζε Μέζε Έθπησζε Πξνζθνξάο Δκ=11,08 %. 

9. ε φια ηα ζηάδηα ηνπ ππφςε Γηαγσληζκνχ ηεξήζεθαλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο.  

10. Οη αλσηέξσ ηξείο (3) εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο θαηέζεζαλ πξνζθνξέο, δελ 
ππέβαιαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.1.ζ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο έλζηαζε 
θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

11. Η Γηεχζπλζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαη ηδηαίηεξα 
ην θαηεπείγνλ θαη ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, ηελ εμαηξεηηθή δπζθνιία θαη 
ηε κεγάιε επηθηλδπλφηεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα εηδηθά θαη απμεκέλα κέηξα αζθάιεηαο πνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ηε ρακειή απφδνζε κεραληθψλ 
κέζσλ θαη ηε δπζθνιία δηαθίλεζεο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ην εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη λα απαζρνιεζεί, ηηο ζεκαληηθά απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζα πινπνηεζνχλ ρσξίο 
ακνηβή θαη ην απμεκέλν θφζηνο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο 
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γηα εξγαζία ππεξσξηαθά θαη ζηηο αξγίεο, ζεσξεί φηη ε επηηεπρζείζα έθπησζε είλαη 
εχινγε θαη ζπκθέξνπζα γηα ην Γεκφζην γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  
Δγθξίλνπκε ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ: «Επείγοςζερ παπεμβάζειρ Α Φάζηρ για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ 
βαηόηηηαρ και ηηρ οδικήρ αζθάλειαρ ηηρ ςθιζηάμενηρ σάπαξηρ ηυν οδών 
πποζπέλαζηρ ηυν ακηών ζηιρ πεπιοσέρ Εγκπεμνών και Πόπηο Καηζίκι ηηρ 
Νήζος Λεςκάδαρ», πξνυπνινγηζκνχ 2.640.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α)  θαη αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «P.&C. 
Development S.A.», πνπ πξνζέθεξε κέζε έθπησζε έληεθα θαη νθηψ  εθαηνζηά επί ηνηο 
εθαηφ (Δκ.= 11,08 %), ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθή δαπάλε έξγνπ 2.350.477,59 € 
(κε ΦΠΑ), απφ ηα νπνία: 

 1.370.693,28 € αθνξνχλ ζηε  δαπάλε  ησλ  εξγαζηψλ, 246.724,79€  ζηε δαπάλε ησλ 
Γ.Δ. + Ο.Δ., 242.612,71€ ζηε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ, 22.000,00 € ζηε δαπάλε 
απνινγηζηηθψλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ, 3.521,23€  ζηε δαπάλε ησλ 
Γ.Δ. + Ο.Δ. ησλ απνινγηζηηθψλ, 7.113,60 € ζηε δαπάλε εθπφλεζεο κειεηψλ, 
2.880,83€ ζηε δαπάλε αλαζεψξεζεο θαη 454.931,15 € ζηε δαπάλε γηα Φ.Π.Α (24%)  

Η παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε fax, εθηφο ηνπ 
πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, κε κέξηκλα ηεο Γ/λζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ, (ΓΟΤ). 

 

 

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνδνκψλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή πγθ. Τπνδνκψλ 
4. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

  (φπσο ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Απνδεθηψλ) 
5. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Λεπθάδαο 
6. Γήκνο Λεπθάδαο 
7. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη 

Γεκνζ/θψλ Αλαθνξψλ 
8. ΔΤΓΔ / Κ...Τ. 
9. Σ.Κ.Δ. Πξέβεδαο 

Υεηκάξαο 3 - 48100 Πξέβεδα  
 ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. Γ/ληήο Γ.Ο.Τ. 
2. Σκήκα Θ’ 
3. Υ.Α. 
4. Φ.Δ. 
5. Αζ.Υνπληάιαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ 

ΔΘΚΣΤΩΝ 

Ο  ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΔΕΔΕ 

 

ΥΡΗΣΟ ΠΘΡΣΖΗ 

Ο ΕΘΗΓΗΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΗ 
Δ.Ο.Τ. 

Ο ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ 
Δ.Ο.Τ 

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

    

 
 
 

 
 
 
 

  

ΑΘ.ΥΟΤΝΣΑΛΑ Κ. ΗΛΘΟΠΟΤΛΟ Δ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΔΘΟΝ. ΜΑΚΡΗ 

ΑΔΑ: 7ΒΑ84653ΟΞ-ΟΩΕ



                                                                   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: Α.Δ.Α.:  

 

 

ειίδα 8 απφ 8 

 

 
 

ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

A/Α 
ΕΡΓΟΛΗΠΣΘΚΗ 
ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  

FAX E MAIL 

1. 
ΙΟΝΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΑΔ 

 

 26450-23497 
 

 

ionios_t@otenet.gr 
 

2. 
ΔΡΓΟΣΔΜ 
Α.Σ.Δ.Β.Δ. 

210-5557735 
 

ergotem@ergotem.gr 
 

ΑΔΑ: 7ΒΑ84653ΟΞ-ΟΩΕ
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