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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ              

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΡΔΒΔΕΑ                       ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ 

Αξηζκφο Απφθαζεο 117/2020 

 

Απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ ηεο  16εο   ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. 

          

Θέμα: " Γεκνπξάηεζε έξγνπ «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΩΝ ΚΡΖΠΗΓΩΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΗΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ 

ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ», κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ).". 

ηελ Πξέβεδα, ζήκεξα ηελ   13/10/2020, εκέξα Σξίηε  θαη ψξα 13:00κ.κ. ζην Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν Πξέβεδαο, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε  

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. πξση.:1612/08.10.2020, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν 

πσο ππήξρε ε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά  (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 

έμη  (6 )  ηαθηηθά κέιε, σο εμήο : 

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΑΠΟΝΣΑ 

Γεσξγάθνο Νηθφιανο - (Πξφεδξνο) Αιεμαλδξήο Ζιίαο –Αλ κέινο 

Κνπκπήο Γξεγφξηνο- (Αληηπξφεδξνο)  

Καξακαλίδεο Γεκήηξηνο -Μέινο  

Παγγέο Νηθφιανο – Μέινο  

Φνληαξάο Υξήζηνο – Μέινο  

Μαξγέιε ηακαηία -Ληκελάξρεο  

  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Πξέβεδαο θ. Γηνχξγα Μαξηάλλα. 

Ζ θ. Κσλζηαληάθε Αζελά – Σαθηηθφ Μέινο,  απνπζίαδε ιφγσ ηαπηφρξνλεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο. 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο  ην πξψην   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 

ην ΘΔΜΑ : Γεκνπξάηεζε έξγνπ «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΜΔΖ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΩΝ ΚΡΖΠΗΓΩΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΗΟΤ 

ΜΔΣΩΠΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ», κε πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2γ ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξν 32 ηεο 

Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

Ο Πξφεδξνο θάλεη αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηνπ ιηκέλα Πξέβεδαο, ιέγνληαο ηα εμήο  : 
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Α.  ΗΣΟΡΗΚΟ 

Α.1. Ζ θαηαζθεπή κέξνπο ηνπ ζεκεξηλνχ θξεπηδψκαηνο ηνπ παξάιηνπ κεηψπνπ Γήκνπ 

Πξέβεδαο, φπσο ζήκεξα εθηείλεηαη, μεθίλεζε ην 1928 κε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Ληκεληθήο 

Δπηηξνπήο  Πξέβεδαο θαη ηεο Α.Σ.Δ Θαιαζζίσλ θαη Τδξαπιηθψλ Έξγσλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

έγηλε ζε δηάθνξεο θάζεηο θαη φπσο ζε φια ηα παιηά ιηκάληα ηεο Διιάδνο ηα πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη κεγάινη θπζηθνί ιαμεπηνί νγθφιηζνη. 

ηε ζπλέρεηα, θαηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν, ην ιηκάλη - θξεπίδσκα βνκβαξδίζηεθε  

επαλεηιεκκέλα, ελψ θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ αλαηηλάρηεθε ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ θξεπηδψκαηνο. 

Πέξαλ άιισλ πιεκκειψλ επηζθεπψλ, ην 1988, έγηλε ε ηειεπηαία αλάπιαζε ηνπ 

θξεπηδψκαηνο, φπσο ππάξρεη ζήκεξα.  

Απφ κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014 θαη ηα φζα εθεί 

αλαθέξνληαη, κεηά απφ δηεξεπλεηηθέο ηνκέο απφ επηθαλείαο θαη θαηαγξαθή απφ έκπεηξν δχηε 

ησλ χθαισλ ηκεκάησλ, πξνθχπηνπλ αθελφο κελ ππνζθαθέο ηεο ζεκειίσζεο, κεηαθηλήζεηο 

πιαθψλ πξνζηαζίαο πνδφο θαη ζνβαξέο θαζηδήζεηο ηεο αλσδνκήο ησλ παξαιηαθψλ 

θξεπηδσκάησλ, αθεηέξνπ δε ζεκαληηθέο ζπειαηψζεηο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ κεηά θαη ηηο 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Α.2. Σα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ ζε έλα βαζκφ γλσζηά ζην Ληκεληθφ Σακείν θαη ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε εθπφλεζεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή 

Κξεπηδσκάησλ Παξαιηαθνχ Ληκέλα Πξέβεδαο/ Δπηζθεπή Αλσδνκψλ» πνπ ζπληάρζεθε απφ 

ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο ην επηέκβξην ηνπ 2017,κε ηε 

ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλνπ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη εγθξίζεθε κε ηελ 

απφθαζε 188/2017 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Σ. Πξέβεδαο ησλ Γεθέκβξην ηνπ 

2017 θαη αθνξνχζε: επεκβάζεηο ζην παξαιηαθφ ιηζφθηηζην κέησπν, θαηαζθεπή πεξάζκαηνο 

απφ εηζπηεδφκελν ακκνηζηκέλην, επεκβάζεηο ζηνλ πεδφδξνκν θαη θαηαζθεπή αλσδνκήο 

θξεπηδψκαηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ . 

Α.3. Καηφπηλ, δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 1242/101474/27.09.2018 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: 9Λ0Κ465ΥΗ8-7ΛΟ),εγθξίζεθε ε έληαμε/ηξνπνπνίεζε ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2018, ζηε ΑΔ 570, ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, κε ηα 

αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ "πίλαθα" ηεο απφθαζεο 

απηήο, ήηνη πληήξεζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (ζπλέρεηα ησλ έξγσλ 2014Δ57000002, 

2014Δ57000003 θαη 2014Δ57000004) (Π.Κ. 8270000)(Σ.Δ.1982Δ07000000),θαη 

εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  

Α.4. Δλ ζπλερεία κε ηελ κε αξηζκφ Γ20/νηθ.2326/Φ.40/Μ/26.10.2018 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΑΓΑ: Χ7ΣΦ465ΥΘΞ-Σ5Ρ), έγηλε δέζκεπζε 

πίζησζεο πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (1.500.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ελάξηζκνπ έξγνπ 2014Δ57000001 ηεο ΑΔ 570 ηνπ Π.Γ.Δ. γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Δπηζθεπή 

θξεπηδσκάησλ παξάιηνπ κεηψπνπ Πξέβεδαο», πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηεζεί, αλαηεζεί, 
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πινπνηεζεί θαη παξαιεθζεί, απφ ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Πξέβεδαο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

Α.5. ηηο19.11.2019, κε ηελ ππ' αξ. πξση.: Γ.Α.Δ.Φ.Κ.-Κ.Δ./9979/Α325 (ΑΓΑ: 

Χ1ΒΧ465ΥΘΞ-5Ζ0) απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκηψλ- Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ νξηνζεηήζεθαλ σο ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα θηίξηα απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 5εο 

Φεβξνπαξίνπ 2019, ν νπνίνο έρεη ραξαθηήξα θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Οη δεκηέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ελ ιφγσ ζεηζκφ δελ αθνξνχζαλ κφλνλ θηίξηα αιιά πάζεο θχζεσο 

ππνδνκέο, πξνθαιψληαο ζνβαξή επηδείλσζε ηεο επζηάζεηαο ησλ παιαηψλ θξεπηδσκάησλ ηνπ 

παξάιηνπ κεηψπνπ Γήκνπ Πξέβεδαο. 

Α.6. ηηο 19.5.2020, κε ηελ ππ' αξ. πξση.: Γ.Α.Δ.Φ.Κ.-Κ.Δ./ 2970 /Α325/ 19/5/2020 (ΑΓΑ: 

Χ7ΞΓ465ΥΘ-ΖΗΦ)απφθαζεΤπνπξγψλ Οηθνλνκηψλ- Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ νξηνζεηήζεθαλ σο ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα θηίξηα απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 21εο 

Μαξηίνπ 2020, ν νπνίνο έρεη ραξαθηήξα θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Οη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ηνλ ελ ιφγσ ζεηζκφ επέηεηλαλ ηα πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ησλ παξαπάλσ παιαηψλ 

θξεπηδσκάησλ. 

Α.7. Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζπλερφκελεο ζεηζκηθέο αθνινπζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηηο 5.2.2019 θαη πξφζθαηα ζηηο 21.3.2020,ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζενκελίεο ηνλ 11
ν
 ηνπ 2019 

θαη ηελ πξφζθαηε ηνπ «Ηαλνχ» ζηηο 20.9.2020 επηβάξπλαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη έθηαζε 

ην θξεπίδσκα κε ζπλέπεηα λα πξνθιεζνχλ πεξαηηέξσ έληνλεο θαη επηθίλδπλεο ξεγκαηψζεηο 

ησλ ιηζεπελδπκέλσλ κεξψλ ηνπ παξάιηνπ κεηψπνπ θαζψο θαη κεγάιεο βιάβεο ζηελ 

επηθάλεηα απηνχ. 

Α.8. ην πιαίζην απηφ, ην Γ.Λ.Σ. Πξέβεδαο δήηεζε εζπεπζκέλα ζηηο 11.8.2020 απφ ηελ 

εηδηθεπκέλε γεσηερληθή εηαηξεία «ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» ηελ 

εθπφλεζε ηερληθήο έθζεζεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Α.9. χκθσλα κε ηελ απφ 21 Απγνχζηνπ 2020 Σερληθή Έθζεζε Απηνςίαο ηεο «ΔΓΑΦΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» ε εθηίκεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, έρνπλ σο εμήο: 

«4.  ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Πέξαλ ηνπ παιαηόηεξνπ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ πνπ πξνεγήζεθε, ε παξνύζα θαηάζηαζε 

εμεηάζηεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η εηθόλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη εμαηξεηηθά 

αλεζπρεηηθή από θάζε άπνςε. Εηδηθόηεξα, ζε νιόθιεξν ην παξάιην κέησπν, ζε ισξίδα 

κήθνπο 350 κ θαη πιένλ., θαη πιάηνπο 5 κ., παξνπζηάδνληαη: 

• εκθαλείο ζε βάζνο θαη ζε έθηαζε κεγάιεο ζπειαηώζεηο  βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 60cm θαη 

αδηεπθξίληζηεο εθηάζεσο, 

• εκθαλήο απνδόκεζε ησλ θπζηθώλ ιαμεπηώλ νγθνιίζσλ ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ 

παξάιηνπ κεηώπνπ θαη θπξίσο ζε ηξείο πεξηνρέο κεηαθίλεζήο ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 190 κ ηέινο θαη πην ζεκαληηθό, 
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• κεηαθίλεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θξεπηδόηνηρνπ ζε 3 κεγάια ηκήκαηα ρσξίο λα είλαη 

δπλαηή ε εθηίκεζε ύθαια θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκειίσζήο ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο θαη 

ησλ ηξηώλ 90 κ. 

θαη αθόκε επηθαλεηαθά : 

• κεγάιεο ξσγκέο πιάηνπο έσο θαη 50cm θαη βάζνπο 60cm 

• πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ιόγσ θαζίδεζεο εζσηεξηθά θαη θαηά κήθνο ηνπ θξεπηδόηνηρνπ 

από 20 έσο 50 cm, 

• αλσκαιίεο ζην νδόζηξσκα,  

• ζπνξαδηθέο ιίκλεο λεξνύ ζηηο πεξηνρέο απηέο, 

• ρύδελ ζθπξνδέκαηα επνύισζεο ξσγκώλ θαη θαζηδήζεσλ κεγάιεο θαζηδήζεηο πνπ 

θηάλνπλ έσο 50cm ζην ήκηζπ ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηνπ παξάιηνπ κεηώπνπ θαη  

• ειεθηξνθόξα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ζθαθώλ θαηά κήθνο θαη εληόο ησλ ξσγκώλ 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεκεξηλή εηθόλα ηνπ παξάιηνπ κεηώπνπ εκθαλίδεη ζσξεία νξαηώλ 

πξνβιεκάησλ, κε εκθαλείο θαη κεγάιεο έθηαζεο δηαβξώζεηο, απνζαζξώζεηο, 

απνθνιιήζεηο ηκεκάησλ, ξεγκαηώζεηο θ.ιπ. ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη 

πηζαλόηαηεο κε εκθαλείο βιάβεο όπσο ζπειαηώζεηο, κεηαθηλήζεηο ηνπ πόδα ηνπ 

θξεπηδόηνηρνπ θ.ιπ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ πξνθαιέζεη απνδηνξγάλσζε ηνπ θνξέα θαη κεηώζεη ζε κεγάιν 

βαζκό ηελ επζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία ζηελ παξνύζα θάζε θξίλεηαη νξηαθή.  

Θεσξείηαη εμαηξεηηθά πηζαλό λα ππάξμνπλ θαηαξξεύζεηο ζε πεξίπησζε κεγάινπ ζεηζκνύ, 

έληνλεο βξνρόπησζεο ή έληνλνπ θπκαηηζκνύ. Επίζεο ζεσξείηαη αξθεηά πηζαλό λα 

ππάξμνπλ θαηαξξεύζεηο αθόκε θαη ππό κε αθξαίεο ζπλζήθεο θαηαπόλεζεο ιόγσ ηνπ 

επεξρόκελνπ ρεηκώλα. Η πεξηνρή ησλ πηζαλώλ θαηαξξεύζεσλ είλαη εθηεηακέλε κε 

κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί ζηα 3 κεγάια ηκήκαηά ηνπ, όπνπ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 

είλαη έληνλα, ε ππόγεηα έθηαζή ηνπο όκσο κπνξεί λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε θαη λα 

θαηαιακβάλεη ην ζύλνιν ηνπ παξάιηνπ κεηώπνπ. 

Οη επηπηώζεηο κηαο θαηάξξεπζεο επί ησλ δηεξρνκέλσλ θαη ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

θξεπηδόηνηρνπ ελδέρεηαη λα είλαη πνιύ κεγάιεο θαη λα ηεζνύλ ζε θίλδπλν αλζξώπηλεο 

δσέο. 

Δεπηεξεύσλ θίλδπλνο ιόγσ ησλ πνιιώλ αλσκαιηώλ ηεο επηθάλεηαο βάδηζεο είλαη ε 

πηώζε ησλ δηεξρνκέλσλ. 

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

Σν ηζηνξηθό ησλ θξεπηδσκάησλ κε ηηο πνιιέο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ζρεηηθά πξόρεηξεο 

αλαθαηαζθεπέο, νη θζνξέο ηεο θαηαζθεπήο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη ιόγσ γεηηλίαζεο κε ηε 

ζάιαζζα θαη νη πξόζθαηεο επηβαξύλζεηο από ζεηζκνύο θαη έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα 
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έρνπλ ζσξεπηηθά πξνθαιέζεη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο. Η παξνύζα 

επζηάζεηα ησλ θξεπηδσκάησλ θξίλεηαη νξηαθή. 

πληζηάηαη σο εθ ηνύηνπ ε άκεζε παξέκβαζε θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ αληηζηήξημήο ηνπο 

δηόηη νπνηαδήπνηε αζηνρία πξνθύςεη, ζα δεκηνπξγήζεη αλππνιόγηζηεο δεκηέο ζε ππνδνκέο 

(κε ηελ είζνδν ηεο ζάιαζζαο ζην παξάιην κέησπν) θαη πεξηνπζίεο, πιήηηνληαο Δεκόζηεο 

Δνκέο, Τπεξεζίεο θαη θηίξηα, ειιηκεληδόκελα ζθάθε, αιιά θαη ζηηο εγθαηεζηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηνπξηζκό, ζέηνληαο πεξαηηέξσ ζε δηαθηλδύλεπζε ηνπο επηζθέπηεο θαη 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ παξάιηνπ κεηώπνπ. Οη επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο πόιεο ζα είλαη πνιύ κεγάιεο». 

Α.10. Ήδε, φπσο πξναλαθέξζεθε, κεηά ηε ζχληαμε ηεο παξαπάλσ Σερληθήο Έθζεζεο ε 

πεξηνρή δέρζεθε ζηηο 20.9.2020 ην πιήγκα ηεο πξφζθαηεο ζενκελίαο «Ηαλφο», πνπ ελδέρεηαη 

λα επηβάξπλε πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε θαη επίθεηηαη ε ρεηκεξηλή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

αλακέλεηαη ε ζπρλή εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Α.11. Δλφςεη απηψλ θαη δεδνκέλνπ φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο 98/2020 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Σ.Π. (ΑΓΑ: 90ΚΗΟΞΑΕ-ΘΜ1) θαη ηεο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο 467/2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο (ΑΓΑ: ΦΘ1ΟΧΞΥ-

ΦΦΜ), ζηηο 03/09/2020 θαηαξηίζζεθε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ην Γήκν Πξέβεδαο 

δπλάκεη ηεο νπνίαο, ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιειεο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ Γ.Λ.Σ. (Σερληθή Τπεξεζία), ν Γήκνο Πξέβεδαο δηα ηεο Γ.Ν..Ζ.. Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ αλέιαβε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.Λ.Σ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε. 

A.12. Δπεηδή απφ φζα πξνεγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη ε θαηάζηαζε είλαη άθξσο επείγνπζα θαη 

ελδέρεηαη λα εγθπκνλεί άκεζα ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα πιεζπζκνχ θαη 

ππνδνκψλ, πξέπεη άκεζα λα ιεθζνχλ κέηξα. 

 

Β.  ΔΗΖΓΖΖ 

Β.1. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 λ. 4412/2016 Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), 

νξίδεηαη φηη : « ... 1) ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ... 2γ)ζην 

κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 

γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 

Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε ...». 

Β.2. Δπεηδή εηδηθφηεξα, ε ηεθκεξίσζε χπαξμεο «θαηεπείγνπζαο» αλάγθεο ηνπ άξζξνπ 32 

πεξ. 2 ππνπεξ. γ   ηνπ λ. 4412/2016 πξνυπνζέηεη ηε ζπλδξνκή πέληε ζσξεπηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξνυπνζέηεη : i) ηελ χπαξμε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ δελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ επηηάζζνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο, ii) ηελ χπαξμε 

απξφβιεπηεο πεξίζηαζεο, iii) ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο απξφβιεπηεο 
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πεξίζηαζεο θαη ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ αλαθχπηεη, iv) νη πεξηζηάζεηο πνπ 

επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε, θαη ηέινο, v) ηελ αλάζεζε 

ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Πεξαηηέξσ, σο 

«απξόβιεπηεο πεξηζηάζεηο» λννχληαη γεγνλφηα πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηνλ ζπλήζε ξνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ, φπσο ι.ρ. νη ζενκελίεο (πιεκκχξεο, ζεηζκνί θιπ.), νη 

νπνίεο θαζηζηνχλ θαηεπεηγφλησο απαξαίηεηε ηελ παξάδνζε δηαθφξσλ πξνκεζεηψλ ζηνπο 

πιεγέληεο. 

Β.3. Δπεηδή ελ πξνθεηκέλσ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

32 πεξ. 2 ππνπεξ. γ   ηνπ λ. 4412/2016,γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζνβαξφηαησλ 

πξνβιεκάησλ επζηάζεηαο ηνπ θξεπηδψκαηνο ηνπ παξάιηνπ κεηψπνπ, ε νπνία ζηελ παξνχζα 

θάζε θξίλεηαη νξηαθή, ιφγσ ησλ πξφζθαησλ ζεηζκψλ θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Δπίζεο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πηζαλφ λα ππάξμνπλ θαηαξξεχζεηο ζε πεξίπησζε 

κεγάινπ ζεηζκνχ, έληνλεο βξνρφπησζεο ή έληνλνπ θπκαηηζκνχ, αιιά αθφκε θαη ππφ κε 

αθξαίεο ζπλζήθεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα. 

Ζ επηηαθηηθή αλάγθε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο νθείιεηαη ζε αθξαίεο 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (ζεηζκνί θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα) πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή θαη 

θαηέζηεζαλ άκεζε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ Γ.Λ.Σ. 

πνπ δελ κπνξνχζε λα ηηο πξνβιέςεη. Οη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζε θακία 

πεξίπησζε εθ ηεο θχζεψο ηνπο, δελ απνξξένπλ απφ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ ή θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ επζχλε ηνπ Γ.Λ.Σ., αιιά νθείινληαη ζε αλσηέξα βία, θαζψο δελ 

κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ηα θαηλφκελα πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή θαη είραλ σο ζπλέπεηα 

ηελ πξφθιεζε ζνβαξνχ πιήγκαηνο ζηελ επζηάζεηα ηνπ θξεπηδφηνηρνπ ζην παξαιηαθφ 

κέησπν.  

Γελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο ή κε 

δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, δηφηη απηφ ζα επέθεξε 

θαζπζηέξεζε ζην φιν έξγν, πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ θαη 

λα απνθεπρζνχλ νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ επεξρφκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Σα πξνβιεπφκελα έξγα απνθαηάζηαζεο απνηεινχλ ζηελ νιφηεηά ηνπο, ην απνιχησο 

απαξαίηεην κέηξν εξγαζηψλ αληηζηήξημεο γηα ηελ απνθπγή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ άκεζνπ 

θηλδχλνπ θαηαπηψζεσλ ζην παξαιηαθφ κέησπν Πξέβεδαο εμαηηίαο ησλ πξφζθαησλ ζεηζκψλ 

θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Β.4. Δπεηδή ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ παξάιηνπ κεηψπνπ θξίλεηαη 

άκεζε, επηηαθηηθή θαη άθξσο επείγνπζα. 

Β.5. Δπεηδή απφ ηα παξαπάλσ ηεθκεξηψλεηαη ν εμαηξεηηθά επείγσλ ραξαθηήξαο ησλ 

αλαγθαίσλ πξνο εθηέιεζε επεηγνπζψλ εξγαζηψλ άκεζεο αληηζηήξημεο θαη επηζθεπήο παιαηψλ 

θξεπηδσκάησλ παξάιηνπ κεηψπνπ Πξέβεδαο γηα άξζε επηθηλδπλφηεηαο, ν νπνίνο δελ 

επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα απαηηήζεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηξηεηή πεξίνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλήζεηο ρξνλνηξηβέο κηαο ηαθηηθήο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ρξφλνη γηα δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, πξνζθπγέο ζε θάζε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζπλήζεηο ρξφλνη έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θιπ). 
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Β.6. Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.δ  δ   ηνπ λφκνπ 4013/2011 γηα ηελ ΔΑΑΓΖΤ 

πξνβιέπεηαη φηη : « ... Οη απνθάζεηο ησλ αλαζεηνπζώλ Αξρώλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε β   ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 θαη ηα άξζξα 32 θαη 269 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΑΙ47) 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ αλσηέξαο βίαο, εθδίδνληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο 

Αξρήο, εθόζνλ νη ζπκβάζεηο απηέο εκπίπηνπλ, ιόγσ ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηνπο, ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ Οδεγηώλ 2014/24/ΕΚ θαη 2014/25/ΕΚ, νη νπνίεο ελζσκαηώζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Ν. 4412/2016». 

Β.7. Δπεηδή ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

1.154.813,10 € θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% ζην πνζφ ησλ  1.431.968,24 €, 

επνκέλσο ε εμεηαδφκελε ζχκβαζε έξγνπ δελ εκπίπηεη, ιφγσ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο, ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2014/24/ΔΚ θαη 2014/25/ΔΚ (βι. άξζξ. 5 λ. 4412/2016) θαη 

ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε ιήςε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 

Β.8. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (βι. απνθάζεηο: 

468/2011 Σκ. VI, 599/2009, Κι. Δ', 142/2008 Σκ. VI θνθ), «.......Η απεπζείαο αλάζεζε ή 

δηαγσληζκόο κεηαμύ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ πξνζθαινύκελσλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ, σο 

ηξόπνο επηινγήο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή δεκνζίνπ έξγνπ, απνηειεί 

εμαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη: (…) γ) ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, όπσο ζε πεξίπησζε (…) 

ζνβαξνύ επηθείκελνπ θηλδύλνπ ...».  

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη φηη ν δηαγσληζκφο κεηαμχ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, σο ηξφπνο επηινγήο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

δεκνζίνπ έξγνπ, απνηειεί εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε εηδηθέο ξεηψο 

θαζνξηδφκελεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε πεξίπησζε έξγσλ, ηα νπνία εθηεινχληαη πξνο 

απνηξνπή ζνβαξνχ επηθείκελνπ θηλδχλνπ. Καηά ηε ινγηθή φκσο θαη ην ζθνπφ ηεο σο άλσ 

δηάηαμεο, πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εμαηξεηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο, 

είλαη απηή λα δηελεξγείηαη ζε απφιπηε ρξνληθή εγγχηεηα πξνο ην ρξφλν εθδήισζεο ηνπ 

ζνβαξνχ επηθείκελνπ θηλδχλνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κεζνιαβνχζα ρξνληθή πεξίνδνο δελ 

αξθεί ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα νινθιεξσζεί ε θχξηα δηαδηθαζία επηινγήο, πνπ είλαη ε 

αλνηθηή δεκνπξαζία, ελφςεη ηνπ φηη ε ζνβαξφηεηα απηήο ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ηνπ 

επηθείκελνπ θηλδχλνπ, θαζηζηά, σο εθ ηεο έληαζήο ηνπ θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ, 

αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ θχξηαο 

δηαδηθαζίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξνληθήο απφζηαζεο κεηαμχ απηψλ, θαηά ηελ νπνία 

ζα ήηαλ εθηθηή ε δηελέξγεηα αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, θαηαζηξαηεγείηαη έληνλα ε ξχζκηζε απηή 

ηνπ δηαγσληζκνχ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, σο ηξφπνπ επηινγήο αλαδφρνπ δεκνζίνπ έξγνπ θαη αλαηξείηαη ν εμαηξεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη, ζπλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ηήξεζή ηεο 

πάζρεη σο πξνο ηε λνκηκφηεηα εθαξκνγήο ηεο (βι. απ. VI Σκ. Δι. πλ. 2731/2010). 

Β.9. Δπεηδή δπλάκεη ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο ην επηέκβξην ηνπ 2017, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 188/2017 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Σ. Πξέβεδαο, ην αλαγθαίν πξνο θαηαζθεπή έξγν αθνξά 

ζε «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΧΝ 
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ΚΡΖΠΗΓΧΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΑΡΖ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ». 

Σν πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν θαηά πξνηεξαηφηεηα επηθηλδπλφηεηαο θαηά ζεηξά εθηέιεζεο 

ηνπ είλαη ζπλνπηηθά: 

 Άμεζα ζα γίλεη απνμήισζε-θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαηεζηξακκέλνπ δαπέδνπ 

απφ ηζηκεληφπιαθεο θαη ζθπξφδεκα θαη κηθξή εθζθαθή γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

δηαιπκέλνπ θξεπηδψηνηρνπ ιίγν πάλσ απφ ην χςνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. 

 Άμεζα θαη γηα λα απνθεπρζεί αζηνρία – θαηάξξεπζε ησλ θξεπηδσκάησλ ζα 

πινπνηεζεί πέηαζκα απφ εηζπηεδφκελν ακκνηζηκέλην γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε 

θαη αληηζηήξημε ησλ θξεπηδσκάησλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ ηνχην έρεη 

απνδνκεζεί θαη φπνπ αιινχ θξηζεί αλαγθαίν. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνβιέπεηαη 

επέκβαζε πίζσ απφ ην ιηζφθηηζην έξγν ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαζαίξεζε ησλ 

ιίζσλ ηνπ κεηψπνπ. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο θαη ηεο εδαθνηερληθήο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ηνπο εδαθηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε κέζνδνο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πεηάζκαηνο με άμεζα αποηελέζμαηα είλαη απηή ηνπ 

compactiongrouting. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν βειηίσζεο ησλ κεραληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο, ε νπνία εθαξκνδφκελε, ζα δεκηνπξγήζεη άμεζα 

έλα θξάγκα πίζσ απφ ην πθηζηάκελν κέησπν εμαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ άκεζε 

ππνζηήξημε ηνπ δηαιπκέλνπ θξεπηδψκαηνο φζν θαη ηελ πηζαλή είζνδν ηεο 

ζάιαζζαο ζηε ζηεξηά αθνχ κε ηελ άκεζε θαηαζθεπή ηνπ εκπνδίδεηαη ε 

θπθινθνξία ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ πξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεπηδψκαηνο. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ παξεκβάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε άκεζεο 

αληηζηήξημεο ησλ θξεπηδσκάησλ ζα θαηαζθεπαζηεί αλσδνκή απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα C20/25 ζε πάρνο θαη πιάηνο πνπ ζα επηβάιιεηαη θαη ζα πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ έξγνπ. Σν ζθπξφδεκα απηφ ζα ηπγράλεη 

ηδηαίηεξεο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ψζηε λα κελ 

απαηηείηαη επίζηξσζε επ’ απηήο ιφγσ ηεο δέζκεπζεο ηνπ πςνκέηξνπ θαη ηεο 

θιίζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηελ απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Ζ 

αλσδνκή ζα νινθιεξψλεηαη χθαια επί ηνπ πθηζηάκελνπ θξεπηδψκαηνο κε ηελ 

θαηαζθεπή πιαθνζηξψζεσλ ζηελ ηειηθή ζηάζκε (πθηζηάκελε ζηάζκε). Οη ζηάζκεο 

ηεο πιαθφζηξσζεο ζα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο ζηάζκεο ησλ γχξσ έξγσλ θαη ζα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θιίζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πξνο ηελ ζάιαζζα. 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζην παξαιηαθφ κέησπν 

έρνπλ εληνπηζζεί πνιιά ζεκεία φπνπ ιείπνπλ ιίζνη, ππάξρνπλ θελά θαη 

ζπειαηψζεηο ζε αξθεηφ πιάηνο ή/θαη χςνο. Δίλαη απαξαίηεην επνκέλσο κεηά ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ παξάθηηνπ ηκήκαηνο ηεο πφιεο λα απνθαηαζηαζεί θαη ηο ύθαλο 

κέησπν. Ζ απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κε ηνπνζέηεζε ζαθνιίζσλ εθ ζθπξνδέκαηνο θαη 

απφθξαμε ησλ νπψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ιίζσλ ηνπ 

ιηζφθηηζηνπ κεηψπνπ, θαζψο θαη ε θαηά πεξίπησζε πιήξσζε ησλ θελψλ κε χθαιν 

ζθπξφδεκα (ζθπξνδέηεζε κε πξέζζα) (ζχκθσλα κε ηελ κειέηε – ηερληθή έθζεζε 

ηεχρνο 1
ν 

). 
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Οη θζνξέο απηέο πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα κε ηνπνζέηεζε ζαθνιίζσλ, 

ψζηε λα κελ επηδεηλσζνχλ ιφγσ ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ. 

Πεξηκεηξηθά ζηελ βάζε ησλ ζηχισλ ησλ Φ.Ο. ηνπνζεηνχληαη ηερλεηνί νγθφιηζνη 

πνδφο θαη ιηζνξξηπή  βάξνπο 100-200 kgr γηα πξνζηαζία απφ ππνζθαθέο, ιφγσ ηνπ 

είδνπο ησλ ζθαθψλ πνπ εμππεξεηεί ην έξγν αιιά θαη ησλ εληφλσλ ξεπκάησλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο άκεζεο αληηζηήξημεο ησλ θξεπηδσκάησλ ζην κέησπν ηνπ 

θξεπηδψκαηνο θαη ζε επζεία απφ ηελ άλσ ζηάζκε ηεο αλσδνκήο ζα ηνπνζεηεζνχλ 

γαιβαληζκέλα ηθξηψκαηα κε επηθάιπςε απφ ζπλζεηηθφ deck γηα ηελ δεκηνπξγία 

αζθαινχο ρψξνπ εμππεξέηεζεο ησλ ειιηκεληδνκέλσλ ζθαθψλ κε ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην παιαηφ θξεπίδσκα θαη εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ. 

Κάησ απφ απηφλ ηνλ ρψξν ζα κεηαθεξζνχλ φιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ θαη 

κεηαθέξνληαη νη παιαηνί θαη λένη ππξγίζθνη πδξνδφηεζεο – ξεπκαηνδφηεζεο θαη 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ ζθαθψλ απφ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξάξηεκα αξζ. 10 πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε αθνχ 

ζημανηικό μέρος ηης εσθύνης για ηην κάθηζη ηων κρηπιδωμάηων και ηοσ 

πίζω από ασηά οδοζηρώμαηος οθείλεηαι ζηις διαρροές ηων δικηύων ύδρεσζης 

και όμβριων ποσ καηαζηράθηκαν είηε λόγω παλαιόηηηας είηε λόγω επιρροής 

ηων ζειζμών. ηηο αλσδνκέο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ εμέδξα ηνπνζεηνχληαη κηθξέο 

δέζηξεο θαη αλνμείδσηνη θξίθνη κεηψπνπ γηα ηελ πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ θαζψο θαη 

2 (δχν) ζσιήλεο Φ90 (HDPE) κε θξεάηηα επηζθέςεσο γηα ηνπνζέηεζε δηθηχσλ 

(χδαηνο, ειεθηξηζκνχ). Με ηνλ ηξφπν απηφλ εμαζθαιίδεηαη ρψξνο απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο θαη εμππεξέηεζεο γηα ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε θαη αποδίδεηαι ν ινηπφο 

παξάθηηνο ρψξνο ζε αζθαιή ρξήζε ζηνπο επηζθέπηεο, ηνπξίζηεο θαη θαηνίθνπο ηεο 

Πξέβεδαο. 

Β.10. Δπεηδή νη ελ ιφγσ εξγαζίεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο επζηάζεηαο ηνπ 

θξεπηδψκαηνο είλαη άκεζε, επείγνπζαο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο δηφηη πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ρψξνπ πνπ επξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη αθνξά ην παξάθηην κέησπν 

ζε κήθνο 350 θαη πιένλ κέηξσλ, ν νπνίν νπζηαζηηθά ζπγθεληξψλεη ηελ θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πφιεο, ησλ θαηνίθσλ ηεο αιιά θαη ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα, θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ θαη ζε 

απφζηαζε κφιηο δέθα (10) κέηξσλ απφ ην θξεπίδσκα, ππάξρνπλ δεθάδεο επηρεηξήζεηο 

πγεηνλνκηθνχ θαη κε ελδηαθέξνληνο (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, κπαξ θιπ ) αιιά 

θαη ζεκαληηθά ηζηνξηθά δεκφζηα θηήξηα (Γηθαζηήξηα, Γεκαξρείν, Γεκνηηθή Αγνξά, ΓΛΣ, 

Σξάπεδεο θ.α.). ην ζεκείν απηφ θαζεκεξηλά θηλείηαη κεγάινο αξηζκφο πνιηηψλ θαη 

νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε ηξνθνδνζία ησλ θαηαζηεκάησλ, ε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απνηειεί ην επίθεληξν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηεο πφιεο.  

Πξνθεηκέλνπ δε λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ αλαθέξνπκε φηη 

ζχκθσλα, κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ην Γ.Λ.Σ., απφ ηα ζθάθε αλαςπρήο θαη κφλν, νη 

επηζθέπηεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 30.000 άηνκα θαη πιένλ, ελψ ε επηζθεςηκφηεηα απφ ηε 

κεζφγεηα πιεπξά ππεξβαίλεη ηνπο 60.000 και πλέον επηζθέπηεο γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν, 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ παξάιηνπ κεηψπνπ θαη 
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βεβαίσο ε πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επηζθεπηψλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Γήκν καο. 

Δπηζεκαίλνπκε εμάιινπ φηη ν Γήκνο Πξέβεδαο έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ θαη, κεηαμχ 

άιισλ ελεξγεηψλ ηνπ, κε ηελ ηνπξηζηηθή θακπάληα “BeSafeBe Free” φπνπ ν ήδε ν Γήκνο 

Πξέβεδαο έρεη πξνβιεζεί ζηα κεγαιχηεξα Διιεληθά αιιά θαη Γηεζλή ΜΜΔ, φπσο BBC, 

CNN, θ.α. κε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα αθφκα ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν φπσο ε παξνχζα (ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλνηνχ), δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ην κέιινλ. 

Β.11. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη: 

 Σελ απφ επηεκβξίνπ 2017 κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θξεπηδσκάησλ παξάιηνπ κεηψπνπ 

Πξέβεδαο», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 188/2017 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Λ.Σ. Πξέβεδαο. 

 Σελ κε αξηζκφ Γ20/νηθ.2326/Φ.40/Μ/26.10.2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΑΓΑ: Χ7ΣΦ465ΥΘΞ-Σ5Ρ),κε ηελ νπνία έγηλε 

δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ 

(1.500.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ηνπ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2014Δ57000001 ηεο ΑΔ 570 ηνπ Π.Γ.Δ. 

γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θξεπηδσκάησλ παξάιηνπ κεηψπνπ Πξέβεδαο», 

πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηεζεί, αλαηεζεί, πινπνηεζεί θαη παξαιεθζεί, απφ ην 

Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Πξέβεδαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. 

 Σελ απφ 21.8.2020 Σερληθή Έθζεζε Απηνςίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο κειεηεηηθήο 

εηαηξείαο ΔΓΑΦΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. 

 Σελ απφ 98/2020 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε (ζε νξζή επαλάιεςε) κεηαμχ ηνπ   

Γ.Λ.Σ. Πξέβεδαο θαη ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Γήκνο 

Πξέβεδαο αλέιαβε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.Λ.Σ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε.  

 Σελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην Παξαιηαθφ Μέησπν Πξέβεδαο, ε 

νπνία είλαη άθξσο επηθίλδπλε - επείγνπζα θαη ελδέρεηαη λα εγθπκνλεί άκεζα 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα πιεζπζκνχ θαη ππνδνκψλ, πξέπεη άκεζα 

λα ιεθζνχλ κέηξα. 

Διζηγούμαζηε λα εγθξηζεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΜΔΖ 

ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΚΡΖΠΗΓΧΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΟΤ 

ΜΔΣΧΠΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ» ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, κε 

πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 παξ. 2, πεξ. γ’ θαη 32Α λ. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην λ. 4605/2019, κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ. 
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Δπίζεο ειζηγούμαζηε λα εμνπζηνδνηεζεί ν Πξφεδξνο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ φπσο: 

1. Πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηκέξνπο κειεηψλ ηνπ έξγνπ «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ 

ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΚΡΖΠΗΓΧΜΑΣΧΝ 

ΠΑΡΑΛΗΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΗΑ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ», πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζνχλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. πληάμεη θαη πξνηείλεη πίλαθα θαηάιιεισλ εξγνιεπηηθψλ εηαηξεηψλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηελ εθηέιεζε Ληκεληθψλ Έξγσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ζηνλ αξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζεί ζε απηέο 

ζρεηηθή πξφζθιεζε εθ κέξνπο ηνπ Γ.Λ.Σ. γηα ζπκκεηνρή ζηελ αλνηγφκελε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

3. Να κεξηκλήζεη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, θαη φηη άιιν απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο , εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο βάζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην 

Γήκν Πξέβεδαο. 

Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα έρεη σο αξκνδηφηεηα: 

α) ηελ παξαιαβή ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, 

β) λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

γ)λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο ππνςεθίνπο, ζην πιαίζην ηεο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε,  

δ) λα εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

ε) λα γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

ζη) ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ηνπ πξαθηηθνχ 

Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο θαη ηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ 

2γ ηνπ αξζ. 32 θαη ην αξζ. 32Α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα 

κε ην Ν.4605/2019, κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο , κε αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4.Να θάλεη θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

5.    Όια ηα αλσηέξσ λα εγθξηζνχλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
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Ο Πξφεδξνο δίλεη ην ιφγν ζηα κέιε γηα λα ηνπνζεηεζνχλ: 

Φνληαξάο Δπθιείδεο : «Πξφεδξε δελ πξέπεη λα ράζνπκε ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, νπφηε 

απηφ ην έξγν ζα πξέπεη λα γίλεη κεηαμχ Ννεκβξίνπ θαη Μαξηίνπ. 

Δθφζνλ ππάξρεη έηνηκε κειέηε , πξνβιέπεη ρξνλνδηάγξακκα, πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη απηφ ην έξγν; ηη πξνβιέπεη ε κειέηε γηα λα νινθιεξσζεί» ; 

Πξφεδξνο : «Ζ κειέηε πξνβιέπεη έλαλ ρξφλν πεξίπνπ γηα λα νινθιεξσζεί, άιια εδψ  

νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα κπεη φξνο κε βάζε ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ην θάιεζκα ησλ 

εηαηξεηψλ, λα δεζκεπηνχλ κε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ηειεηψζεη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ην έξγν. Βέβαηα ζηα ιηκεληθά γλσξίδνπκε φηη 

ππάξρνπλ θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο.  ε απηφ ην έξγν (ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε 

ηεο εηαηξείαο),  ζα γίλεη αλακφριεπζε,  ζηαζεξνπνίεζε, επηζθεπή ηνπ θξεπηδψκαηνο ζην 

ρεξζαίν ηκήκα ηνπ ιηκέλα απφ ηελ άθξε ηνπ ηνηρίνπ απφ ηελ ζάιαζζα  έσο ηελ λεζίδα ησλ 

ινπινπδηψλ. Γελ ζα κπνχκε ζε ζαιάζζην ηκήκα. Αλ ηψξα δνχκε φηη πξαγκαηηθά ππάξμεη 

θάπνην πξφβιεκα, θαη εδψ ζέισ λα ζαο ηνλίζσ ην πξφβιεκα θαζίδεζεο ζην ζεκείν ηεο 

Άθηηα Γνξγφλα . Όηαλ έγηλε ε κειέηε  ν ρψξνο ηεο γνξγφλαο δελ ππήξρε. Ζ κειέηε μεθηλνχζε 

απφ ην ζεκείν απηφ ηεο γνξγφλα έσο ην Γηθαζηηθφ κέγαξν γηα λα γίλεη απνμήισζε . ην 

ζεκείν ηεο γνξγφλαο κεηά απφ έιεγρν κε  ζηαηηθνπο ππάξρεη θαζίδεζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί 

κε δχηεο, ζα πξέπεη λα ην κειεηήζνπκε πξνζερηηθά γηα λα κελ θηάζνπκε ζην ζεκείν 

απνμήισζεο ηεο γνξγφλαο» .  

Καξακαλίδεο: πκθσλεί κε ηελ πθηζηάκελε  θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζην ιηκέλα.    

Φνληαξάο  Δπθιείδεο : « Ζ εξψηεζε κνπ ηέζεθε εθφζνλ ηα έξγα ζα επεθηαζνχλ ζηελ 

δηάξθεηα ελφο έηνπο, δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα μεθηλήζνπκε αξρέο 

Ννεκβξίνπ , κηιάκε γηα ηνπ ρξφλνπ ηνλ Ννέκβξην, άξα ινηπφλ θαηά ηελ γλψκε κνπ 

πξνιαβαίλνπκε κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηνλ Ννέκβξην λα μεθηλήζνπκε κέζσ αλνηρηήο δηαδηθαζίαο, 

πξνιαβαίλνπκε λα ην θάλνπκε …..  Πξέπεη λα δψζεηε κεγάιε πξνζνρή θαη μαλαιέσ λα 

ηξέμνπκε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξεη ε εηζήγεζε κε αλνηρηή δεκνπξαζία , έηζη ψζηε 

λα είκαζηε έηνηκνη λα μεθηλήζεη ην έξγν ηνπ ρξφλνπ  ηνλ Ννέκβξην θαη θαιψο ερφλησλ ησλ 

πξαγκάησλ λα ηειεηψζεη ηνλ Μάξηην, Απηή είλαη ε ζέζε κνπ» . 

Πξφεδξνο : Ζ εγθαηάζηαζε,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 λ. 4412/2016 Πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ), θαη εθφζνλ καο εγθξίλεη  ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζα μεθηλήζεη ηψξα ζε δχν 

κήλεο θαη ν εξγνιάβνο ζα κπεη  λα μεθηλήζεη ην έξγν. Δίλαη θαηεπείγνπζα αλάγθε λα 

μεθηλήζνπκε ην ζπληνκφηεξν, πξνο απνηξνπή ζνβαξνχ επηθείκελνπ θηλδχλνπ. Ζ πεξηνρή καο 

είλαη ραξαθηεξηζκέλε ζεηζκνγελή. Σα πάληα είλαη ξεπζηά, δελ κπνξνχκε λα ηα αγλνήζνπκε. 

ε απηφ ην ζεκείν ν Πξφεδξνο επηζεκαίλεη φηη ην ιφγν ζα ην έρεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα 

ηηο πεξεηαίξσ θηλήζεηο.    
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 Φνληαξάο  Δπθιείδεο : Γειψλεη φηη επηκέλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαη ε δηαδηθαζία λα γίλεη 

κε αλνηρηή δεκνπξαζία.  

 

Αθνχ έγηλε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έιαβε ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 παξ. 2, πεξ. γ’ θαη 32Α λ. 4412/2016,φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην λ. 4605/2019. 

 Σν Β.Γ. 14/19-1-1939 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί Ληκεληθψλ Σακείσλ θεηκέλσλ   

δηαηάμεσλ». 

 Σν Π.Γ. 173/2001 (ΦΔΚ 149/Α/5.7.2001) πεξί κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Ν. Πξέβεδαο ζην Γήκν Πξέβεδαο θαη ζχζηαζεο Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 

επσλπκία «Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Πξέβεδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 

75/2004 (ΦΔΚ 57/Α/27.2.2004). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  

 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 103 θαη 280.-/ 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 1 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε» ΦΔΚ 85 Α’11.4.2012. 

 Σνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πξέβεδαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

 Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  

Δγθξίλεη ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΚΡΖΠΗΓΧΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΓΗΑ ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ» λα μεθηλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, κε πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 32 παξ. 2, πεξ. γ’ θαη 32Α λ. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζχκθσλα κε ην λ. 4605/2019, κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ θαηαζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ. 
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Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                    ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                (Τπνγξαθέο) 

Αθξηβέο απφζπαζκα 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Γεσξγάθνο Νηθφιανο 
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