
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  358/2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 3ο          

«Λήψη απόφασης για ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο 

Πηνειού-2016 με αριθ. Μελ. 52/16 μετά την οριστική έκπτωση του εργολάβου»» 

 

       Στη Γαστούνη σήμερα  14 Δεκεμβρίου   2020  ημέρα Δευτέρα   συνήλθε σε δημόσια τακτική  

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πηνειού    «δια περιφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 67 παρ 5 και 167 παρ1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 184 

(παρ. 1 και 2) του Ν. 4635/2019 με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 09:00 π.μ. και λήξης 10:30 π.μ  ύστερα 

από την 35/8-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν  τα (7) μέλη παρόντα  : 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαρίνος Ανδρέας,  Πρόεδρος  

2. Παναγούλιας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  

3. Κολοκατίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

4. Βρυώνη Χριστίνα   

5.  Άγγελος Μπράτης    

6. Διονύσιος  Γεωργόπουλος 

7. Παναγιώτης Θανόπουλος        

 

      

 

 

  

 

 

      

 

                 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πηνειού κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλο.             

……………………………………………………………………………… 
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      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο  θέμα   ημερήσιας διάταξης     έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παναγούλια ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αρ. πρωτ. 

13310/7-12-2020  έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας  στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16,  όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το άρθρο 160. 

2. Την αριθμ. 7185/9-8-18 Σύμβαση (18SYMV003555001 2018-08-09) Σύμβαση Κατασκευής 

Έργου του θεματος. 

3. Το με αριθμ. 9148/1-10-18 εγγραφο μας "Ειδική πρόσκληση αρθρου 160 του Ν. 4412/16". 

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

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

5. Την υπ' αριθ. 2767/21-3-19, εμπρόθεσμη, Ενσταση του αναδόχου κατά της αποφασης 

έκπτωσης του. 

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

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο οποίο ομόφωνα απορρίπτεται η ένσταση 

του αναδόχου. 

7. Την υπ' αριθμ. 164/2019 (ΑΔΑ:6ΗΔ3ΩΞΑ-2Φ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 

Πηνειού περι οριστικής εκπτωσης αναδόχου, την αριθμ. 127856/25-6-19 (ΑΔΑ: 

6Λ9ΧΟΡ1Φ-16Δ) Απόφαση ελέγχου νομιμότητας και την αριθμ. 221Α/12-7-19 έκθεση του 

δικαστικου επιμελητη κ. Απόστολου Κονδύλη με την οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο η εν 

λόγω απόφαση. 

8. Την αριθμ. 8049/8-8-19 (ΑΔΑ: Ω766ΩΞΑ-ΘΥ6) Απόφαση  κατάπτωσης εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης  και την αριθμ. 236Α/2-9/19 εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. 

Κονδύλη Α. Απόστολου. 

9. Την αριθμ. 11862/4-11-19 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΝΩΞΑ-ΘΑΦ) ) Απόφαση επιβολής ποινικών 

ρητρών και την αριθμ. 244Α/7-11-19 εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη κ. 

Κονδύλη Α. Απόστολου. 

10. Την υπ΄αριθμ. 7679/30-7-20 (ΑΔΑ:Ω0ΕΠΩΞΑ-ΧΗΥ) Απόφαση έγκρισης της τελικής 

επιμέτρησης της εκπτωτης εργολαβίας.  

11. Τον απο 30-7-20 θεωρημενο 2ο αρνητικό λογαριασμό (εκκαθαριστικό) που απεστάλει με το 

αριθμ. 7687/30-7-20 έγγραφο μας και με την αριθμ. 467Α/4-8-20 εκθεση επίδοσης του 

δικαστικου επιμελητη κ. Κονδύλη στον εκπτωτο ανάδοχο. 
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12. Το γεγονός ότι κατέπεσε υπέρ του Δήμου Πηνειού η εγγυητική καλής εκτέλεσης έργου (e-

23145/01-08-18) στο συνολο της (αριθμ. 9592/29-9-20 εγγραφο του ΤΜΕΔΕ). 

13. Το γεγονός ότι εγκριθηκε από την Προισταμένη αρχη (Οικονομική Επιτροπή) με την αριθμ. 

313/20 (ΑΔΑ:9ΡΠΕΩΞΑ-Η60) Απόφαση το πρωτοκολλο παραλαβης της έκπτωτης 

εργολαβίας και ως εκ τούτου συντελέστηκε η εκκαθάριση της, το υπόλοιπο της οποίας 

ανέρχεται σε 216.119,26 € (με ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τον 2ο εγκεκριμένο, από τηνΔ/σα 

υπηρεσία, εκκαθαριστικό λογαριασμό. 

 

     Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16 η προισταμένη άρχη 

(οικονομικη επιτροπη) καλείται να αποφασίσει για την ολοκλήρωση ή μη του έργου, για τις 

υπολειπόμενες εργασίες όπως διαμορφώθηκαν μετά την εκκαθάριση της εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που η Προισταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκληρωση του έργου εισηγούμαστε: 

1) να εγκρίνει ως προσωρινό ανάδοχο τον δευτερο κατά σειρα μειόδότη βάσει του από 19/4/18 

πρακτικού διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου  με συστημικό αριθμό 71643 που εγκρίθηκε με 

την αριθμ. 79/2018 Απόφασης της ΟΕ (ΑΔΑ:67ΧΝΩΞΑ-ΨΞΡ) και  

2) να προσκληθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το αρ. 

πρωτ. 13310/7-12-2020  έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας , την αριθ.   79/2018  (ΑΔΑ:67ΧΝΩΞΑ-ΨΞΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

άκουσε την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

1. Εγκρίνει  την ολοκλήρωση   του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο 

Πηνειού-2016 με αριθ. Μελ. 52/16, για τις υπολειπόμενες εργασίες όπως διαμορφώθηκαν 

μετά την εκκαθάριση της εργολαβίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.   
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2 Εγκρίνει να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου , για τις υπολειπόμενες εργασίες όπως 

διαμορφώθηκαν μετά την εκκαθάριση της εργολαβίας,  να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά 

μειοδότης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΈΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο Πηνειού-2016 

με αριθ. Μελ. 52/16" σύμφωνα με το από  19/4/2018 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό 71643, να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της 

έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 

υπέβαλε στο διαγωνισμό, ο οικονομικός φορέας Κωνσταντίνος Τζελέπης του Αθανασίου με 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 58,36% όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

4412/2016   να   αιτιολογήση με εξηγήσεις και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική προσφορά 

του,  ποσοστού 58,36%   

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πηνειού κ.Ανδρέα Μαρίνο για την αποστολή σχετικής 

πρόσκλησης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) 

στο Δήμο Πηνειού-2016 με αριθ. Μελ. 52/16" σύμφωνα με το από  19/4/2018 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 71643 τον οικονομικό φορέα   Κωνσταντίνος 

Τζελέπης του Αθανασίου. 

 

 Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, 

όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

   

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   358/2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 
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