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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 52/21-11-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 1064-52/21-11-2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας 
"ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπολογισμού  2.500.000,00ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ,  ΣΑΕ 
571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673.    
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21- 11 - 2018  ημέρα 
Τετάρτη 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. 
104081/61/16-11-2018 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. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
7. 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 ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ Θέμα 19ο: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας 
"ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπολογισμού  2.500.000,00ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ,  ΣΑΕ 
571 του ΠΔΕ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 71673.    
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
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Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, 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 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή 

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’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

 

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ   

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3839/29-03-2010 (ΦΕΚ 51/Α’/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής 

προϊσταμένων οργαν. Μονάδων με αντικ/κα & αξιοκρ/κα κριτήρια - Σύσταση ΕΙΣΕΠ 

& λοιπές διατάξεις. 

3.  Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 

240/Α' 27-122010), όπως τροποποιήθηκε με τις ΦΕΚ 3328/β’/27-12-2013 Αποφ. Υπ. 

ΦΕΚ 3029/10- 11-2014 Αποφ.Γ.Γρ Απ. Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, ΦΕΚ 732/Β’/29-4-2015. 

4. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Την αρ. υπ΄αρ. ΔΛΥ/1353/Φ.31/Ε.1/12-10-2017 Απόφαση Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 

2.500.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ σε βάρος του προϋπ. του ενάριθμου έργου 

2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και 

μεταβίβασης στην ΠΙΝ για την υλοποίηση του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση 

Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021». 

6. Την Αριθ. 222-22/18-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση προυπ/σμού οικον. έτους 2018 της Π.Ι.Ν.» στην 

οποία περιλαμβάνεται το έργο «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας 

Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021» πρ/σμού  2.500.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το 

Φ.Π.Α., της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 

7. Την με Αρ. Πρωτ. 91164/14091/ Φ.Ε/20-12-2017 Απόφαση με την οποία 

εγκρίθηκε η  μελέτη του παραπάνω  έργου 
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8. Την αριθ. 190-12/13-03-2018 (ΑΔΑ : ΩΡΒΠ7ΛΕ-Ν9Μ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. 

της Π.Ι.Ν. περί εγκρίσεως εκτελέσεως, τευχών δημοπράτησης & καταρτίσεως όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού του επί θέματι έργου 

9. Την αρ. 153-09/27-02-2018 (ΑΔΑ:608Μ7ΛΕ-ΟΕΨ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της 

Π.Ι.Ν. συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του επί θέματι έργου 

10. Την από 5-03-2018 συνταχθείσα διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC002838028 

2018-03-21) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας 

"ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021»  προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ. 

11. Την υπ.  αρ. πρωτ. 23034/3711 /21-03-18 (ΑΔΑ:Ψ7ΠΛ7ΛΕ-ΙΡ8) , (ΑΔΑΜ: 

18PROC002837710 - 2018-03-21) Περίληψη Προκήρυξης για το έργο του θέματος 

12. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υπ’ όψιν έργου, με Α/Α Συστήματος 71673, η 

αποσφράγιση του οποίου έγινε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις  10-05-2018 και στον οποίο κατέθεσαν 

προσφορά τέσσερεις (4) οικονομικοί φορείς  με ποσοστά μέσης έκπτωσης να 

κυμαίνονται από 5 έως 44,51 %. 

13.  Την υπ΄αριθμ. 468-25/30-05-2018 Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. «Έγκριση 

του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Δεξαμενισμός - 

Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», 

προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Π.Ε. Λευκάδας. 

14.  Το Αριθ. Πρωτ.  48609/7548/Φ.Ε./06/06/2018 έγγραφό μας  με το οποίο 

αναρτήθηκε η αρ. 468-25/30-05-2018 Απόφαση της Ο. Ε. της ΠΙΝ έγκρισης του 

Πρακτικού Ι, στα συνημμένα έγγραφα του προκηρυγμένου διαγωνισμού. 

15.  Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία Προδικαστική Προσφυγή κατά της ανωτέρω 

απόφασης της Ο.Ε. της ΠΙΝ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4.3 της οικείας 

Διακήρυξης. 

16.  Την Αριθ. Πρωτ.  40106/6210 /Φ.Ε/11-06-2018 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς 

τον προσωρινό μειοδότη «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» να προσκομίσει εντός 

προθεσμίας 15 ημερών όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου. 

17.  Την από 25-06-2018 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

από τον προσωρινό μειοδότη καθώς και το υπ΄ αρθμ. πρωτ. 57098/8824/27-06-

2018 έγγραφο του προσωρινού μειοδότη με το οποίο προσκομίσθηκαν και 

ταχυδρομικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

18.  Στις Την υπ΄αριθμ. 705-35/01-08-2018 Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. 

«Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Δεξαμενισμός - 
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Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», 

προϋπολογισμού 2.500.000,00ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ, ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, Π.Ε. Λευκάδας, 

σύμφωνα με το οποίο  αποφασίζεται η κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-

2021»  προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ. στον οικ. φορέα «P. & C. 

DEVELOPMENT S.A.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς  44,51%. 

19. Το Αριθ. Πρωτ.  69687/10779/Φ.Ε /10-08-2018 έγγραφό μας  με το οποίο 

αναρτήθηκε η αρ. 705-35/01-08-2018  Απόφαση της Ο. Ε. της ΠΙΝ έγκρισης του 

Πρακτικού ΙΙ, στα συνημμένα έγγραφα του προκηρυγμένου διαγωνισμού. 

20. Την από 14-08-2018 υποβληθείσα Προδικαστική Προσφυγή του Φίλιππα Αντώνιου 

κατά της αριθμ. 705-35/01-08-2018 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΙΝ. 

21. Την αρ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

(ΑΕΠΠ) 

22. Το αρ. πρωτ. 92987/14261/Φ.Ε/29-10-2018 έγγραφό μας «Πρόσκληση υποβολής 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» προς την «P. & C. 

DEVELOPMENT S.A.» 

23. Την κατάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονική μορφή 

τα προαναφερόμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις 2-11-2018 

(εμπρόθεσμα) και στις 5-11-2018 έντυπα (αρ. πρ. 99063/15238/05-11-2018) από 

την «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 

24.  Το από 14-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει της αριθμ.. 

859/2018 Απόφασης ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1 Την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού 

2.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105) σύμφωνα με την οποία τα 

αποτελέσματα του     ελέγχου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης εφόσον και 

όταν συντρέχουν συσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών   

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, και   
 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος  υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 



 5 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 105-παρ. 4) σύμφωνα με τις οποίες μετά την 

παρέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον προσωρινό μειοδότη να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικό 

εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

1) Την ακύρωση της αριθμ. 705-35/01-08-2018 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής 

της Π.Ι.Ν. σε συμμόρφωση της αρ. 859/2018 Απόφασης της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 

2) Την λήψη απόφασης για την εκ νέου κατακύρωση της σύμβασης του έργου 

«Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-

2021»  προϋπολογισμού  2.500.000,00 ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ  στον οικ. φορέα φορέα  «P. 

& C. DEVELOPMENT S.A.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς  44,51%, ο 

οποίος κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα 

με την αρ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

(ΑΕΠΠ) 

3)  Την σύναψη σύμβασης με τον προσωρινό μειοδότη εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις 

της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016. 

 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                      
ΧΑ , Πρ/νο Τμ.Σ.Ε.   
                                                         
Συνημμένα:                                                     
1) Το από  14-11-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού 
2) Η αρ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 

 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Τμήματος Συγκοιν. Εργων 

 
 
 
 

Παναγιώτης Κομποτιάτης 
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
 Π. Ε. Λευκάδας 

 
 
 
 

Ευάγγελος Μοσχονάς 
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

               Λευκάδα,   14-11- 2018 

         

                                                                                
              
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 859/2018 Απόφασης ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ι.Ν.)  
 
ΕΡΓΟ: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 
2018-2021» 
 
Π/Υ: 2.500.000,00ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ  
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Αρ. πρωτ.  23395/3773/21-03-2018 , ΑΔΑΜ: 18PROC002838028 - 
2018-03-21 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: αρ. πρωτ. 23034/3711 /21-03-18 (ΑΔΑ:Ψ7ΠΛ7ΛΕ-ΙΡ8) 
, (ΑΔΑΜ: 18PROC002837710 - 2018-03-21) 
 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 71673 
 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 
π.μ. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: 10/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Στη Λευκάδα στις  14-11-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  10:00.πμ. 
συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε Λευκάδας , που εδρεύει στο ισόγειο του κτιρίου του Διοικητηρίου, η επιτροπή 
διαγωνισμού του ως άνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 153-09/27-02-
2018 (ΑΔΑ:608Μ7ΛΕ-ΟΕΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, επταμελής επιτροπή για έργα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ / Α’ 147). Η επιτροπή διαγωνισμού 
αποτελείται από τους κάτωθι : 
 
α)  Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄   Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. 
Περιφ/κής  Εν. Λευκάδας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
β) Στέφανος Κακλαμάνης  Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Β΄ Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. 
Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος  
γ) Θεόδωρος Μανωλίτσης  Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α΄ Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. 
Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος  
δ) Παναγιώτης Κανέλλιας Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ/Α, Υπάλληλος στην Δ.Τ.Ε. 
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Περιφ/κής Εν. Λευκάδας ως μέλος  
ε) Γεώργιος Φίλιππας, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκάδας, εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.)  (Ο.Τ.Α.), ως μέλος,  
στ). Φραγκούλης Επαμεινώνδας, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του  ΤΕΕ, ως 
μέλος,  
ζ) Αντώνιος Αθανίτης Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.,  εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ 
ως μέλος. 
 
Έργο της επιτροπής διαγωνισμού είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
του προσωρινού αναδόχου «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» , ο οποίος προέκυψε 
κατά την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού.  
 
       Σε συμμόρφωση της αρ. 859/2018 Απόφασης της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) η οποία έχει αναρτηθεί στο ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω του 
συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», προσεκλήθη ο προσωρινός μειοδότης οικονομικός 
φορέας «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» με το αριθμ 92987/14261 /Φ.Ε /29-10-2018 
έγγραφο όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών μας καταθέσει 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ και 
σύμφωνα με τα άρθρα 4.2.γ και 23.3 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου, τα οποία 
αφορούσαν: 
Α) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. 
     Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου (Σχετική αναφορά στις παραγράφους 59, 60, 61 της 859/2018 
Απόφασης ΑΕΠΠ).  
Β) Για την απόδειξη μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να 
προσκομισθεί εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. 
(Σχετική αναφορά στις παραγράφους 62, 63, 64 της 859/2018 Απόφασης ΑΕΠΠ).  
 
Ο εν λόγω οικ. φορέας μέσω της λειτουργικότητας ¨επικοινωνίας¨ του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ κατέθεσε σε ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερόμενα 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις 2-11-2018 (εμπρόθεσμα) και στις 5-11-2018 
έντυπα (αρ. πρ. 99063/15238/05-11-2018 ). Ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής 
έκανε ηλεκτρονική διαβίβαση του φακέλου στον πρόεδρο της επιτροπής και αυτός 
άντλησε τα στοιχεία του φακέλου συμμετοχής του οικ/κού φορέα ώστε να τα ελέγξει η 
επιτροπή.  
Η Επιτροπή διαγωνισμού μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτεί η 
αρ. 859/2018 Απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΑΕΠΠ) προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως από τον οικονομικό φορέα και 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή  

1) Την ακύρωση της αριθμ. 705-35/01-08-2018 Απόφασης της Οικονομικής  
Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σε συμμόρφωση της αρ. 859/2018 Απόφασης της 
ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 

2) Την λήψη απόφασης για την εκ νέου κατακύρωση της σύμβασης του έργου 
«Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 
2018-2021»  προϋπολογισμού  2.500.000,00 ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ  στον οικ. 
φορέα φορέα  «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 



 8 

προσφοράς  44,51%, ο οποίος κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αρ. 859/2018 Απόφαση 
της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 

 
Αφού δόθηκε ξανά η πλήρης πρόσβαση στους χειριστές διαγωνισμού της 
Αναθέτουσας Αρχής, μέσω σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος του προέδρου της 
επιτροπής του υποσυστήματος, διαβιβάστηκε το παρόν Πρακτικό (υπό μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου) ως “Εσωτερικό”, για τη διαδικασία της έγκρισης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Λευκάδα,   14-11- 2018 
Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

 
α)  Παναγιώτης Κομποτιάτης  

β) Στέφανος Κακλαμάνης   

γ) Θεόδωρος Μανωλίτσης   

δ) Παναγιώτης Κανέλλιας 

ε) Γεώργιος Φίλιππας 

στ). Φραγκούλης Επαμεινώνδας 

ζ) Αντώνιος Αθανίτης  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη ζήτησαν περισσότερες 
διευκρινίσεις για το θέμα και την αναβολή του προκειμένου να έχουν περισσότερο 
χρόνο να το μελετήσουν. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την αναβολή του θέματος και την επαναφορά του στην επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία της Υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει πληρέστερη 
ενημέρωση και να δοθούν διευκρινίσεις επί του θέματος. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1064-52/21-11-2018 

……………………………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 


