
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Α Ρ Ι Θ Μ .  Α Π Ο Φ :  1 6 4 / 2 0 1 9  
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/4-6-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Στη Γαστούνη σήμερα 4 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:15 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης (όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 272/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού περί καθορισμού χώρου συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Πηνειού), 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού, ύστερα από την 16/31-5-2019 

πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα: 

 …………………………………………………………………………………………. 

Θέμα 10
ο 

Λήψη απόφασης επί  ενστάσεως Ζήσιμου Γκουλιούμη του Αθανασίου αναδόχου του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΗΝΕΙΟΥ. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι στη συνεδρίαση υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΜΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  

4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΑΤΣΟΣ    ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

6 ΔΗΜΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ  ΣΟΦΙΑ 

7 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ 

8 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

9 ΚΑΤΣΑΛΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ   

10 ΚΟΝΤΟΥΛΗ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΕΙΡΗΝΗ   

11 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

12 ΛΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

13 ΜΑΦΡΕΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

14 ΜΠΙΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ   

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ   

16 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   

17 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

18 ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   

19 ΠΑΡΑΛΙΚΑ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ  ΜΑΡΙΑ   
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Ο Δ.Σ. κος. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος εκτός της 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δ.Σ. κος. Πέτρος Κλάδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός, ο οποίος προσκλήθηκε νόμιμα 

καθώς και οι Πρόεδροι της: ΔΚ Γαστούνης Διαμαντοπούλου Δήμητρα, Δ.Κ. Τραγανού Τσάκωνας 

Νικόλαος, Τ.Κ. Καβασίλων Βάγγης Σωκράτης (παρών από το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης), Τ.Κ 

Παλαιοχωρίου Γαβριλιάδης Κωνσταντίνος, Τ.Κ. Λευκοχωρίου Μαράτος Άγγελος (παρών από το 2
ο
 θέμα 

εκτός της ημερήσιας διάταξης), Τ.Κ. Κοροίβου  Λάλος Φώτιος, Τ.Κ. Λυγιάς Τσεκούρας Γεώργιος, Τ.Κ. 

Καρδιακαυτίου Λουκόπουλος Πέτρος, Τ.Κ. Δήμητρας Γιατράς Αθανάσιος και Τ.Κ. Μάχου Τσεκουράς 

Γρηγόριος. 

Απουσίαζαν ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Μπινιάρης Βασίλειος  και οι 

Πρόεδροι της Δ.Κ Βαρθολομιού Μαρίνος Λεωνίδας και των Τ.Κ. Αγίας Μαύρας Αγησίλαος 

Νικολόπουλος, Τ.Κ Ρουπακίου  Σταυρόπουλος Αθανάσιος, ο Εκπρόσωπος της ΤΚ  Καλυβίων 

Μυρτουντίων Σπυριλιώτης Θεόδωρος και ο  Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σίμιζας Κολοτούρος Πέτρος αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Με την 277/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου τροποποιήθηκε η  αριθμ. 

14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας  για την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασμών στο Δήμο Πηνειού. 

 Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου ορίσθηκε  

τακτικός δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πηνειού ο Αθανάσιος Τσατσός, Σύμβουλος της  Πλειοψηφίας, 

στην θέση του επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας Χαράλαμπου Καλαντζή.  

Με την αριθμ. 560/2015  απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της κας. 

Βασιλικής Δημητρακοπούλου-Κουλούρη από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου της παράταξης της 

μειοψηφίας της Εκλογικής  Περιφέρειας Γαστούνης. Τη θέση της κατέλαβε ο πρώτος αναπληρωματικός 

σύμβουλος σύμφωνα με την  αριθμ. 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας κ. 

Γεώργιος Κολοκατίνης του Παναγιώτη ο οποίος και ορκίστηκε την 26η -11-2015.  

……………………………………………………………… 

     Η  Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης:     

      

              Θέμα 10
ο     

 

Αριθμ. Απόφ.  164/2019      

 

       Εισηγούμενη η κα. Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 

93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα 

πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό 

συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051506
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      Το ανωτέρω θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον καθώς πρόκειται για έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη 

και αφορά αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. 

Εισηγούμενη η κα. Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αλέξιο Καστρινό ο 

οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 4812/14-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Πηνειού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ : 
Εισήγηση επί της αριθμ. 2767/21-3-19 ένστασης του Ζήσιμου Γκουλιούμη του 

Αθανασίου ανάδοχο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 » με αριθμό μελέτης 52/16  

κατά της αριθμ. 2196/5-3-1(ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΞΑ-ΤΞ9) Απόφασης Έκπτωσης. 

 

 

Έχοντας υπ’όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν 4412/16 όπως ισχύει. 

2. Την  με αριθ. πρωτ. 7185/9-8-18 Σύμβαση (18SYMV003555001 2018-08-09) για την κατασκευή 

του έργου  του θέματος. 

3. Το με 7853/29-8-18 (ΑΔΑ:ΩΩ02ΓΩΞΑ-ΟΓ8) εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

4. Το με αριθ. 8629/19-9-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την τήρηση του ανωτέρω 

χρονοδιαγράμματος. 

5. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 12165/11-12-18 1η εντολή πληρωμής έχουν πιστοποιηθεί υλικά επί 

τόπου (οπλισμός τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντοσωλήνες) για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 

και επένδυσης αποστραγγιστικής τάφρου. 

6. Τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας του παραπάνω έργου. 

7. Το με αριθμ. 9148/1-10-18 έγγραφο μας "Ειδική πρόσκληση άρθρου 160 του Ν. 4412/16". 

8. Την με αριθμό 2196/5-3-19 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΞΑ-ΤΞ9) Απόφαση Έκπτωσης και την με αριθμό 

136Α/13-3-19 έκθεση επίδοσης της στον ανάδοχο. 

9. Την υπ' αριθ. 2767/21-3-19, εμπρόθεσμη, Ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσης 

του. 

10. Το με αριθμό 04/23-4-2019 (θέμα 1ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 
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Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1. προϋπ/σμός με ΦΠΑ: 557.000,00 € 
  

 
εγκεκρ .πίστωση: 557.000,00 € ΣΑΕΠ 8041-ΠΔΕ 

     

2. 
ημ/νία υποβ. 

προσφορας: 
12/4/18( ΣΑ:71643) έγκρ.απόφαση:  108 / 18 

 
συμβατικό ποσό με 

ΦΠΑ: 
220.171,85 € έκπτωση %: 60,05% 

 
ημ/νία σύμβασης: 7185 / 9-8-18 (18SYMV003555001 2018-8-9) 

 
επιβλέπων: Πολυξένη Φουντά ημ/νία ορισμού: 7222/ 9-8-18 

     3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

ημ/νία έγκρ.απόφαση 

  

έναρξη: 09/08/18 

 

  

λήξη: 09/12/18 

 

  

1η παράταση: 09/02/19 

347/18 (ΑΔΑ: 

ΩΧΚΥΩΞΑ-Χ3Φ) 

  

2η παράταση: 09/04/19 

33/19 (ΩΤ93ΩΞΑ-

936) 

     4. ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΕΣ ποσό με ΦΠΑ € θεώρηση έγκρ.απόφαση 

 

1ος 220.171,85 20/11/2018 

348/18 (69Ρ5ΩΞΑ-

67Β) 

     5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ποσό με ΦΠΑ € θεώρηση 

 

 

1ος 19.846,26 11/12/18 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

 

σύνολο 19.846,26 

 

200.325,59 

 

Η έναρξη των εργασιών του έργου έγινε στις  22/10/18, σχεδόν δυόμιση μήνες μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. Στο μεσοδιάστημα η υπηρεσία, εγγράφως, κάλεσε στις 19/9/18 τον ανάδοχο να τηρήσει πιστά το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την 1/10/18 εξέδωσε ειδική πρόσκληση του άρθρου 160 του ν. 4412/16.  

Με την αρίθμ. 9148/1-10-18 ειδική πρόσκληση τέθηκε στον ανάδοχο αποκλειστική προθεσμία για να 

προβεί στην έναρξη των εργασιών του έργου  και στην ανάπτυξη των συνεργείων ώστε να εκτελεστούν οι 

εργασίες βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των λοιπών συμβατικών στοιχείων της 

εργολαβίας.  

Ο  Ανάδοχος προέβη, εκπρόθεσμα, στις 20/10/18 σε σχέση με την τασσόμενη αποκλειστική προθεσμία, 

στην έναρξη των εργασιών του έργου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν συνοψίζονται α) στον καθαρισμό της 

αποστραγγιστικής τάφρου (Τ12) από το ύψος της οδού προς Παλαιοχώρι (γεφύρι Ντόντη) και προς 

Βαρθολομιό καθώς και της αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή "Σταθόπουλου" (ημερομίσθια τσάπας), 

β) σε διαμόρφωση των αγροτικών οδών με Grader και γ) στον καθαρισμό των οδών προς αποκατάσταση 

των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην περιοχή των αποθηκών του ΑΣΟ και σε οδό κάθετη στην οδό 

Χαλκιοπούλου στην έξοδο προς Βαρθολομιό.  

Ο ανάδοχος, επίσης, προέβη στις 5/12/18 σε εργασίες που διήρκησαν μόνο δυο μέρες και αφορούσαν  τις 

εκσκαφές για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή του γηπέδου Γαστούνης.  
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Η Προϊσταμένη αρχή χορήγησε δύο παρατάσεις στον ανάδοχο η πρώτη έως 9/2/19 και η δεύτερη έως 

9/4/19 και τις δυο για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνει ο εγκεκριμένος στις 23/11/18 1ος ΑΠΕ 

και 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 

Η δαπάνη των εργασιών που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% περίπου της 

συμβατικής δαπάνης του έργου ενώ η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, όπως έχει διαμορφωθεί 

με τις χορηγούμενες παρατάσεις, είναι  η 9/4/19 και έχει παρέλθει. 

Η υπηρεσία με την αριθμ. 12165/11-12-18 1η εντολή πληρωμής πιστοποίησε υλικά επί τόπου (οπλισμός 

τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντοσωλήνες) για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επένδυσης 

αποστραγγιστικής τάφρου, που δεν έχουν έως σήμερα ενσωματωθεί στις αντίστοιχες εργασίες με 

υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Η υπηρεσία εξέδωσε την με αριθμό 2196/5-3-19 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΞΑ-ΤΞ9) Απόφαση Έκπτωσης, η οποία με 

την αριθμ. 136Α/13-3-19 έκθεση επιδόθηκε στον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος, εμπρόθεσμα, υπέβαλε την υπ' αριθ. 2767/21-3-19 Ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης του. 

Η Ένσταση διαβιβάστηκε, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας το οποίο την απέρριψε. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩΝ 

 

Στην από 21/3/19 ένσταση του  ο ανάδοχος αναφέρει ότι λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους 

μήνες Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριου και Φεβρουάριο του 2019 δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του 

έργου. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται: 

1) ότι η συμβατική ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 9-8-18 και η συμβατική λήξη, όπως έχει 

διαμορφωθεί με τις δυο (2) παρατάσεις που έχουν χορηγηθεί, 9-4-19. 

2) Η δαπάνη των έως σήμερα εκτελεσμένων εργασιών, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% 

περίπου της συμβατικής δαπάνης του έργου. 

3) το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών ανέρχεται, περίπου, σε ποσοστό 97% της συμβατικής δαπάνης 

του έργου. 

4)  Εάν σύμφωνα με τις τα λεγόμενα του αναδόχου ο καιρός κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριου 

και Φεβρουάριο του 2019 δεν επέτρεπε την εκτέλεση των εργασιών αναφέρουμε ότι η σύμβαση υπεγράφη 

στις 9/8/18  και έως τον Δεκέμβριο μεσολάβησε διάστημα τεσσάρων σχεδόν μηνών ίσο με την προθεσμία 

του έργου του οποίου η αρχική συμβατική λήξη ήταν στις 9/12/19.  

Οι όποιες καιρικές συνθήκες από την υπογραφή της σύμβασης στις 9/8/18 δεν δικαιολογούν καθοιονδήποτε 

τρόπο την σχεδόν αδιάλειπτη απουσία του αναδόχου από το πεδίο του έργου, την συστηματική αποχή από 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την αρνητική στάση σε κάθε προσπάθεια της υπηρεσίας για 

συνεργασία με σκοπό την ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας. 

5)  Σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 160 του Ν. 4412/16 από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης 

αναστέλλονται οι συνέπειες της ένστασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
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συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Στην περίπτωση μας ο ανάδοχος υπέβαλε την ένσταση στις 21/3/19 

παρ' όλα αυτά ουδεμία εργασία εκτέλεσε έως σήμερα. 

 

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου στην υπ' αριθμ. 2767/21-3-

19 ένσταση κατά της Αποφάσεως Έκπτωσής του από το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 » με αριθμό μελέτης 52/16 δεν ευσταθούν ως εκ 

τούτου εισηγούμαστε την απόρριψη της εν λόγω ένστασης ώστε ο ανάδοχος Ζήσιμος του Αθ. 

Γκουλιούμης να τεθεί οριστικά έκπτωτος από το έργο. 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος είπε ότι : 

Ο ανάδοχος έχει επιδείξει πλήρη αδιαφορία για την εκτέλεση και την εξέλιξη της εργολαβίας, 

παραμελώντας πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς δεν έχει προβεί στην αποτροπή ενδεχόμενων 

κινδύνων με τις εκσκαφές που έχει υλοποιήσει στη περιοχή του γηπέδου Γαστούνης επί δημοτικής οδού και 

αφορούν την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 160 του Ν4412/2016 

αν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και 

η εργολαβία εκκαθαρίζεται  το συντομότερο δυνατό. 

Ακολούθως η  Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά. 

Η Επικεφαλής της Μειοψηφίας κα. Σοφία Μαρινοπούλου και ο Δ.Σ. κος. Νικόλαος Λυμπέρης ψηφίζουν 

ΛΕΥΚΟ καθώς εξαρχής είχαν διαφωνήσει με τις προτεραιότητες αυτού του έργου. 

Οι λοιποί παρόντες Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας συμφωνούν με την ψως άνω 

εισήγηση. 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4812/14-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Πηνειού και μετά από σχετική διαλογική συζήτηση    

                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

 

1. Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 2767/21-3-19 ένσταση του  αναδόχου Ζήσιμου Αθ. Γκουλιούμη κατά της 

υπ' αριθμ. 2196/5-3-19 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΟΩΞΑ-ΤΞ9) Αποφάσεως Έκπτωσής του από το έργο με τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, 

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 » με αριθμό μελέτης 

52/16 καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας οι αιτιάσεις του αναδόχου δεν 

ευσταθούν ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απόρριψη της εν λόγω ένστασης. 

2. Εγκρίνει την οριστική έκπτωση του αναδόχου Ζήσιμου Αθ. Γκουλιούμη από το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, 

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 » με αριθμό μελέτης 

52/16. 
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- Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  164/2019 

……………………………………… 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

          Η Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 

        Μπίλια Μαρία 

          (υπογραφή)                                                                      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Γαστούνη 5 Ιουνίου 2019 

 

Ο Δήμαρχος Πηνειού 

 

Αλέξιος Αθ. Καστρινός 
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