
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 40/23-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 725-40/23-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
έργων ανάπλασης – διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από Άγιο Ιωάννη έως Κόμβο» προεκτιμώμενης 
αμοιβής προϋπ/γισμού 89.985,92 € με Φ.Π.Α. της ΣΑΜΠ922 με Κ.Ε. 2020ΜΠ92200005. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 22-08-2022 Ορθή Επανάληψη της  με αριθμ. πρωτ. 
67641/41/18-08-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης 
Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, 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. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
4. Ανδρέας Κτενάς    Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό Μέλος  
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  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 κ. Ιωάννης Αρμενιάκος 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος  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 2ο Θέμα: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη έργων ανάπλασης – διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από Άγιο Ιωάννη έως Κόμβο» 
προεκτιμώμενης αμοιβής προϋπ/γισμού 89.985,92 € με Φ.Π.Α. της ΣΑΜΠ922 με Κ.Ε. 2020ΜΠ92200005. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. 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 
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καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή 
δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών. 
 

Έχοντας  υπόψη: 
 

Tην κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν:   

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

 του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 

 Του Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφ. Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
4083/τ. Β’/23-11-2017 

 Της με αρίθ. πρωτ. οικ. 101815/15784/24-11-2017 Αποφ. της Π.Ι.Ν. «περί ορισμού Προϊσταμένων 
Οργαν. Μονάδων & τοπ/σεως προσωπικού Υπηρεσιών Π.Ι.Ν.». (ΑΔΑ: ΩΧΖ27ΛΕ-ΣΧ6)». 

 Του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 32,§2γ, 32A) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροπ/θηκε και ισχύει.  

 Η εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ-26/Α’/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή  
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές  ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 
3316/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Την με αρ. πρωτ. 10791/10-12-2021 (ΑΔΑ:9ΘΡΜ46ΝΠΙΘ-0ΑΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, με την οποία κηρύχθηκε η Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 30-05-2022. 

 Την με αριθ. Πρωτ. 69191/03-07-2020 (ΑΔΑ:69Ε846ΜΤΛΡ-2ΒΕ) Απόφαση του Υφυπουργού  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρηματοδότηση της Μελέτης «ΜΕΛΈΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - 
ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΥΡΑΣ ΑΠΌ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΩΣ ΤΑΟΛ 
& ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ 7Χ7 ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΓΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 2020ΣΑΜΠ922. 

 Την με αρ. Πρωτ. 18978/7950/14-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΤ87ΛΕ-Φ2Ζ) απόφαση της Περιφερειάρχου 
Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. 
Πρωτ.127919/ 30.05.2019 του έργου με τίτλο της Μελέτης «ΜΕΛΈΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΥΡΑΣ ΑΠΌ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΆΝΝΗ ΕΩΣ ΤΑΟΛ 
& ΑΠΌ ΓΉΠΕΔΟ 7Χ7 ΔΉΜΟΥ ΤΗΣ ΚΌΜΒΟ ΓΙΑ ΑΓ. ΙΩΆΝΝΗ» και Κ.Α.2020ΕΠ92200005 της 
ΣΑΜΠ922 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Την αριθ. 31-6-/28-02-2022 (Πρακτικό 6η/2022 ΑΔΑ:6Μ6Ν7ΛΕ-7ΧΤ) Απόφαση Περιφ. Συμβουλίου 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Την αριθ. 31-03/21-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΧΚ7ΛΕ-ΣΞΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Την υπ' αριθμ. 275-14/29-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (ΑΔΑ: ΨΒ397ΛΕ-6ΡΟ), Έγκριση όρων διακήρυξης.  

    Το από 26.05.2022 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού της μελέτης. 
    Την υπ’ αρίθ. 534-28/22-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΦΦ7ΛΕ-6ΝΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Ι.Ν. που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με το υπ’ αρίθ. 67303/9868/08-07-2022 έγγραφο 
σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της Διακήρυξης του έργου. 

     Η με αριθ. πρωτ. 61829/8907/27-07-22 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (παραλαβή 25-07-2022) 
     Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικον. Επιτροπής 
     Το από 08-08-2022 Συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

     Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
έργων ανάπλασης - διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από Άγιο Ιωάννη έως Κόμβο» προεκτιμώμενης 
αμοιβής προϋπ/γισμού 89.985,92 € με Φ.Π.Α. στην Σύμπραξη: «ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ. Δ/νση: 
Λεωφόρος Μεσογείων 73, Τ.Κ.11526 – ΑΘΗΝΑ, Τηλ.:2106726193 - Fax:210-6746791, 
email:ch.pantou@studio75.gr / ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.  email:gaia@gaicom.gr, με προσφερόμενο Ενιαίο Ποσοστό 
έκπτωσης 6,03%.  
 
 

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                  

        Προϊστάμενος Τμ. Συγκ/κών Έργων 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης. 
Τεχν. Έργων Π.Ε. Λευκάδας 

 
 
 

 

        Παναγιώτης Κομποτιάτης 
        Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ/Α 

Ευάγγελος Μοσχονάς 
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι η διαδικασία 
που έγινε η μελέτη είναι εκτός των ορίων που θέτει το άρθρο 32.2γ επισημαίνοντας ότι υπάρχει 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος και συνέχισε τονίζοντας την αναγκαιότητα του έργου αλλά με άλλη 
διαδικασία και γι αυτό τον λόγο καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Στη συνέχεια  το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ανέφερε τα εξής: «Ως Λαϊκή Συσπείρωση επανειλημμένα 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε διατυπώσει και αναλύσει την θέση μας 
για τα κατασκευαστικά έργα, τα έργα υποδομών και τις μελέτες. Θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να 
υλοποιούνται από ένα Δημόσιο Κρατικό Φορέα που θα κατέχει όλα τα υλικά, τα μηχανήματα, θα κατανέμει 
σχεδιασμένα το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό στο σύνολο του έργου στη μελέτη, την 
κατασκευή , επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση. Μόνο έτσι θα εξασφαλίζονται φθηνά και ποιοτικά έργα και 
θα υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον. Μόνο έτσι αν δεν εκλείπουν θα ελαστιχοποιηθούν  οι «αστοχίες» 
των έργων όπου δρόμοι βυθίζονται, γεφύρια γκρεμίζονται, λιμενοβραχίονες  και προβλήτες σπάνε και όλα 
αυτά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν τα έργα δυο και τρεις φορές. Μια για την 
κατασκευή, μια για την αποκατάσταση των «αστοχιών» που συχνά εμφανίζονται στα έργα στην Π.Ι.Ν. Οι 
γυμνές από προσωπικό υπηρεσίες γίνονται συνεχώς το άλλοθι για την ανάθεση των δημοσίων έργων και 
μελετών σε επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι τελικά θησαυρίζουν σε βάρος του λαού.  
Με πρόσχημα την γρήγορη αποκατάσταση των καταστροφών από το «έκτακτο» γεγονός  (29-
30.11.2021), η Περιφερειακή Αρχή (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ)   αντί να προχωρήσει αμέσως μετά το γεγονός  
στην προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη κα έπειται στην κατασκευή των έργων 
αποκατάστασης, έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα μπαράζ αναθέσεων δεκάδων 
εργολαβιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ, είτε απευθείας, είτε με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. 
Η τακτική της Περιφερειακής Αρχής (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ)  να αναθέτει όλο και πιο συχνά ειδικά από τον Γενάρη του 
2022 έργα και μελέτες με την διαδικασία της χωρίς δημοσίευση και να προσκαλεί 3 εταιρείες  
επικαλούμενη γεγονότα και έκτακτη ανάγκη που έχουν συμβεί πριν 6 ή 18 μήνες πριν ή και χρόνια πριν 
όπως το συγκεκριμένο ,  έχει σχεδόν μονιμοποιηθεί. Αυτό γίνεται και σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα της 
ανάθεσης μελέτης 89.985,92 ευρώ   στην  Π.Ε. Λευκάδας. 
 
Θα κάνουμε μερικές παρατηρήσεις : 
 Πρόκειται για κατάτμηση της πίστωσης για την συνολική μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΥΡΑΣ ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΩΣ ΤΑΟΛ & ΑΠΟ 
ΓΗΠΕΔΟ 7Χ7 ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΓΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, Π/Υ 580.000 ευρώ. Αφορά ένα ενιαίο 
παραθαλάσσιο μέτωπο στην περιοχή της Γύρας Λευκάδας, όπου υπάρχει και η ομώνυμη λιμνοθάλασσα, 
από την παραλία του Αγ. Ιωάννη  έως το ΤΑΟΛ. 
 Η μελέτη  αυτή είχε περιληφθεί μαζί με άλλες στην πρόταση της Π.Ι.Ν. για χρηματοδότηση μελετών 
από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να γίνουν τα αντίστοιχα έργα από το ΕΣΠΑ 2021-2027. 
 Η πρόταση έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και η χρηματοδότηση προ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 
2020 με την απόφαση 69191/3-7-2020 (ΑΔΑ: 69Ε846ΜΤΛΡ-2ΒΕ) του Υπουργείου, οπότε και οι 
διαδικασίες ανάθεσης των μελετών της πρότασης, μεταξύ των οποίων και της παραπάνω συνολικής 
μελέτης της Π.Ε. Λευκάδας που δεν ξεκίνησαν με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής. 
 Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. 66989/27112/11-9-2020 έγκριση διάθεσης πίστωσης από την 
Περιφερειάρχη που περιλάμβανε την παραπάνω συνολική μελέτη της Π.Ε. Λευκάδας των 580.000 ευρώ. 
 Μετά και για άγνωστο λόγο έρχεται εισήγηση στο Π.Σ. και με απόφαση του σπάει η παραπάνω 
μελέτη σε τρεις (υπ’ αρ. 31-6/28-02-2022 (ΑΔΑ: 6Μ6Ν7ΛΕ7ΧΤ). 
1.ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΩΣ 
ΚΟΜΒΟ, Π/Υ 90.000,00 € (η υπόψη μελέτη) 
2.ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟ Ι.Ν ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ, Π/Υ 160.000,00 € (η άλλη μελέτη που φέρατε στην Οικονομική Επιτροπή) 
3.ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΩΣ ΤΑΟΛ, Π/Υ 
330.000,00 €  
 Έπειτα  εκδόθηκε η υπ’ αρ. 18978/7950/14-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΤ87ΛΕ-Φ2Ζ) τροποποίηση έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης από την Περιφερειάρχη που περιλάμβανε την παραπάνω κατάτμηση.  

ΑΔΑ: ΩΤΞΤ7ΛΕ-ΘΤΗ



 

Από τα παραπάνω υπάρχουν τα εξής συμπεράσματα:  
- Πρόκειται για μια συνεχόμενη τεχνικά και λειτουργικά περιοχή μελέτης (Γύρα Λευκάδας), που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενιαίο και συνολικό τρόπο (αυτό άλλωστε είχε περιληφθεί στην πρόταση της 
Περιφέρειας με το Τεχνικό Δελτίο και η πρόταση αυτή εγκρίθηκε).  
- Η ανάγκη για την ανάπλαση – διαμόρφωση – προστασία του συνεχόμενου παραθαλάσσιου 
μετώπου (Γύρα Λευκάδας), υπήρχε και είχε διαπιστωθεί πολύ πριν τα τελευταία καιρικά φαινόμενα και δεν 
είναι κάτι που προήλθε εξαιτίας των φαινομένων αυτών, τα οποία επικαλείται η εισήγηση.  
- Η ανάγκη για ανάπλαση – διαμόρφωση μιας οποιαδήποτε περιοχής, μπορεί να θεωρηθεί π.χ. ως 
ωφέλιμο αναπτυξιακό μέτρο , αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κάποιου είδους κατεπείγουσα 
ανάγκη, δηλαδή για να αντιμετωπιστεί κάποιος επικείμενος και άμεσος κίνδυνος.  
- Η Περιφερειακή Αρχή, παρόλα αυτά, ενώ είχε στη διάθεσή της τη χρηματοδότηση, δεν έκανε 
απολύτως τίποτε από τότε που εγκρίθηκε η πίστωση, από τον Ιούλιο του 2020, για να προχωρήσει 
σε έναν κανονικό ανοιχτό διαγωνισμό (τώρα ίσως θα είχε ξεκινήσει).  
 
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω και τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής:  
1. Η ανάγκη για το όλο παραθαλάσσιο μέτωπο του Αγ. Ιωάννη έως ΤΑΟΛ (Γύρα Λευκάδας) 
είναι διαπιστωμένη από χρόνια και δεν αιτιολογείται η χρήση του άρθρου 32 με επίκληση μάλιστα σε 
κατ’ επείγουσα ανάγκη, από τη στιγμή που η ίδια Περιφερειακή Αρχή ευθύνεται για τη μεγάλη  
καθυστέρηση. 
2. Το αντικείμενο της υπόψη μελέτης είναι ανάπλαση – διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης, που 
υπερβαίνει εμφανώς το μέτρο που είναι απαραίτητο για τη χρήση του άρθρου 32, καθώς η ανάπλαση – 
διαμόρφωση δεν αποτελεί κάποιου είδους κατεπείγουσα ανάγκη.  
3. Ενώ αρχικά ήταν να γίνει μια ενιαία μελέτη για όλο παραθαλάσσιο μέτωπο του Αγ. Ιωάννη έως 
ΤΑΟΛ (Γύρα Λευκάδας), όπως ήταν σωστό, ξαφνικά η πίστωση των 580.000,00 € σπάει σε τρεις 
μικρότερες πιστώσεις για τρεις επιμέρους μελέτες με ξεχωριστή διαδικασία ανάθεσης. Αυτό έχει 
σαν συνέπεια ότι σε καμία από αυτές τις επιμέρους μελέτες και τις διαδικασίες ανάθεσής τους, δεν 
θα γίνει μια από τις βασικότερες προβλέψεις της νομοθεσίας, , ο προσυμβατικός έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (καθώς η πίστωση της κάθε μίας ξεχωριστά είναι μικρότερη των 300.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ). Πρόκειται για τον ορισμό της κατάτμησης. Γιατί γίνεται αυτό; Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία.   
4. Δεν πρόκειται, έστω, για κάποια σύμβαση έργου ή εργασιών, δια της οποίας θα ξεκινήσουν -την 
επαύριο κιόλας της σύναψής της- εργασίες αποκατάστασης κάποιων βλαβών ή αντιμετώπισης κάποιου 
επικείμενου κινδύνου, αλλά για δημόσια σύμβασης μελέτης, η οποία έχει χρόνο ολοκλήρωσης 7 μήνες, 
μη συμπεριλαμβανομένων του χρόνου αδειοδοτήσεων. Δηλαδή, τα όποια έργα προκύψουν από τη 
μελέτη αυτή (τα οποία μάλιστα θα είναι έργα ανάπλασης – διαμόρφωσης), θα είναι έτοιμα προς 
δημοπράτηση, στην καλύτερη περίπτωση, τουλάχιστον 1 – 1,5 έτη από την έναρξη εκπόνησής της.  
Από τη στιγμή που τα κατασκευαστικά έργα θα ξεκινήσουν μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν 
αιτιολογείται η επίκληση σε κατεπείγουσα ανάγκη. 
5. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις δυνατότητες να ανατεθεί η μελέτη με τις κανονικές 
διαγωνιστικές  διαδικασίες (οι χρόνοι που προβλέπονται στο άρθρο 221Α δεν θα είναι μεγαλύτεροι) 
δεν δικαιολογούν την προσφυγή στην διαδικασία της χωρίς δημοσίευση και πρόσκληση συγκεκριμένων 
εταιρειών. 
6. Τέλος ανεξάρτητα από τα παραπάνω εφόσον επιλέξατε αυτήν την διαδικασία θα έπρεπε να 
δώσετε ευρεία δημοσιότητα (π.χ. ανάρτηση στο site του ΤΕΕ κ.λπ.) και να προσκαλέσετε 
πολλαπλάσιες εταιρείες. 
Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε την πρόταση μας να γίνει η μελέτη (που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 
ένα χρόνο) ΑΜΕΣΑ με Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό». 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου     
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Σταύρος τραυλός 
4. Ανδρέας Κτενάς    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης       
6. Θεόδωρος Χαλικιάς      
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   
     
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τo από 08-08-2022  Πρακτικό  ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη έργων ανάπλασης - διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από Άγιο Ιωάννη έως Κόμβο» 
προεκτιμώμενης αμοιβής προϋπ/γισμού 89.985,92 € με Φ.Π.Α. στην Σύμπραξη: «ΓΡΑΦΕΙΟ 75 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ. Δ/νση: Λεωφόρος Μεσογείων 73, Τ.Κ.11526 – ΑΘΗΝΑ, Τηλ.:2106726193 - Fax:210-
6746791, email:ch.pantou@studio75.gr / ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.  email:gaia@gaicom.gr, με προσφερόμενο Ενιαίο 
Ποσοστό έκπτωσης 6,03%.  
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 725-40/23-08-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Σταύρος τραυλός 
 
Ανδρέας Κτενάς 

 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 

 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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