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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
Λευκάδα 28-05-2019 
Αριθ. Πρωτ. οικ 45566/6727/Φ. Π/Γ   
         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                
Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Ταχ. Κωδ. : 31100 
Πληροφ.   : Π. Κομποτιάτης 
Τηλ.         : 26453 60760 
EFAX        : 26453 60765 
e-mail       : dte.lefkada@pin.gov.gr 

 ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Π.Ι.Ν 
Σαμάρα 13 ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τ.Κ 41100   
ΚΟΙΝ:  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
ΕΝΤΥΑΘΑ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ανάθεσης έργου με τίτλο “Επείγουσες εργασίες συντήρησης και έκδοσης πιστο-
ποιητικών αξιοπλοΐας Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμε-
νη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ. 
  

Έχοντας υπ’ όψιν : 
     

1. Την με αρ. πρωτ. ΔΛΥ/1353/Φ.31/Ε.1/12-10-2017 Απόφαση Υπ. Υποδομών και Με-
ταφορών  εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ σε βάρος 
του προϋπ. του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και η διάθεση ισό-
ποσης πίστωσης και μεταβίβασης στην ΠΙΝ για την υλοποίηση του έργου «Δεξαμενισμός - Συ-
ντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021». 

2. Την με αρ. Πρωτ. Δ20/1500/Φ.31/Ε.1/10-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ17465ΧΘΞ-ΗΘΞ) Απόφ. Γενι-
κού Γραμματέα Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε ποσό (74.400,00€) 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του προϋπ/σμού του ενάριθμου 
έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
για τη συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ", έως την ολοκλήρωση διαδι-
κασιών δημοπράτησης του έργου «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας 
"ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021».”  

3. Την από 4-05-2018 ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Δεξα-
μενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021»  προϋπολογι-
σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ. 

4. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε ακόμη καθόσον ο προσωρινός μειοδότης 
δεν προσήλθε μέσα στην ορισθείσα προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 
όπως ισχύει σήμερα, να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπογράψει 
τη σύμβαση του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 
2018-2021» προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ., με αποτέλεσμα  μετά από εισήγηση της 
Υπηρεσίας η Οικ/μική Επιτροπή με την αριθμ. 427-19/15-05-2019 απόφασή της να κηρύξει 
έκπτωτο τον πρώτο προσωρινό μειοδότη. 

5. Το δεδομένο ότι πλέον η διαδικασία του διαγωνισμού  θα συνεχισθεί με τον δεύτερο κατά 
σειρά μειοδότη σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και εν συνεχεία θα γίνει επανέ-
λεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το συνολικό εκτιμώμενο  χρονικό διά-
στημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 
πέντε μήνες. 

6. Το γεγονός ότι με το εν εξελίξει έργο προϋπολογισμού 74.400,00 € που υπεγράφει η σύμ-
βαση του στις 13-12-2018 και έχει ημερομηνία λήξης την 13-6-0219, εκτελέσθηκαν εργασίες 
συντήρησης καθώς και επείγουσες εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία της γέφυρας. Το 
οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης έχει εξαντληθεί. 
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7. Για  να συνεχιστεί τη λειτουργία της  πλωτής γέφυρας Λευκάδας απαιτούνται άμεσα να γί-
νουν το επόμενο διάστημα  εργασίες συντήρησης και επιθεωρήσεων για την παράταση δεξα-
μενισμού και την ανανέωση του Π.Γ.Ε. και συγκεκριμένα: 
α) Σύμφωνα με τον προγραμματισμό επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας (survey status 
report), ο επόμενος δεξαμενισμός (dry docking) πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 
22/07/2019. Λόγω μη συμβασιοποίησης ακόμα του έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής 
Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021» προϋπ/γισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ  θα 
ζητηθεί παράταση της προθεσμίας διενέργειας του εν λόγω δεξαμενισμού. Για να δοθεί 
όμως η παράταση πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες άκρως απαραίτητες 
εργασίες και επιθεωρήσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα.  
β) Σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) της πλωτής γέφυρας, 
μέχρι 03/09/2019 πρέπει να διενεργηθεί ενδιάμεση επιθεώρηση του πλωτού ναυπηγήματος 
στη θάλασσα σε όλους τους τομείς, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς του.  

8. Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση των  προαναφερόμενων εργασιών και ενεργειών που πε-
ριγράφονται  στην ανωτέρω (7) παράγραφο καθίστανται απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση 
της λειτουργίας της πλωτής γέφυρας αλλά αποτελούν απρόοπτο γεγονός που δεν οφείλεται 
στην υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, το οποίο προέκυψε από την ξαφνική άρνηση του προσωρι-
νού αναδόχου να προσέλθει για την υπογραφή  της σύμβασης όπως ορίζει ο νόμος 

9.  Η δαπάνη των  εργασιών συντήρησης και επιθεωρήσεων που απαιτούνται για την 
παράταση του δεξαμενισμού και την ανανέωση του Π.Γ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

10. Η τρέχουσα σύμβαση του έργου προυπ. 74.400,00 € συντήρησης της πλωτής γέφυρας λή-
γει την 13/06/2019 και επειδή έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβα-
σης, οι παραπάνω εργασίες πρέπει να γίνουν στα πλαίσια νέας εργολαβίας  με απευθείας ανά-
θεση λόγω του κατεπείγοντος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
μας καθόσον ο προσωρινός μειοδότης δεν προσήλθε μέσα στην ορισθείσα προθεσμία σύμφω-
να με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, να υπογράψει τη σύμβαση του 
έργου «Δεξαμενισμός - Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021»  
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ., με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτος. 

11. Η ανάθεση του έργου δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κάνοντας χρήση του άρθρου 32 του Ν 
4412/2016 § 2γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μη οφειλόμενης στην αναθέτουσα 
αρχή ήτοι: 
α) Έκπτωση αναδόχου.  
β) Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης της Συντήρησης της Π/Γ λόγω απρόβλεπτων 
διαδοχικών γεγονότων που οδήγησαν σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια την συντήρηση για λήψη 
αδειοδοτήσεων αξιοπλοΐας.  
γ) Το δεδομένο οτι η Π/Γ είναι ή μόνη οδός πρόσβασης στο νησί της Λευκάδας και η παύση 
της λειτουργίας της θα επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή του τόπου.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
     Την έγκριση ανάθεσης έργου με τίτλο “Επείγουσες εργασίες συντήρησης και έκδοσης πιστοποι-
ητικών αξιοπλοΐας Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" προυπ/σμου 90.000,00 € με τη διαδικασία της διαπραγμά-
τευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 
του Ν. 4412/2016 §2γ.  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Δ.Τ.Ε./Τμήμα Συγκ. Εργων  
 ΧΑ, ΚΟΠΙΑ. 

Ο  Διευθυντής 

 

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός  Μηχανικός με ΠΕ/Α 
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