
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  62/2021 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/22-2-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 16ο          

«Λήψη απόφασης για προσφυγή στην διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου 

«Αποκαταστάσεις ζημιών από τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και 

ανεμοστρόβιλοι) στο Δήμο Πηνειού – 2016» μετά την οριστική έκπτωση του αναδόχου» 

 

       Στη Γαστούνη σήμερα  22 Φεβρουαρίου 2021  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 11:00 π.μ. και λήξης 13:00 μ.μ  ύστερα 

από την 8/17-2-2021 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.             

……………………………………………………………………………… 

      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 16ο  θέμα   ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Παναγούλια   ο οποίος  

έθεσε υπόψη της επιτροπής  το αρ.πρωτ. 1214/9-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πηνειού με θέμα  :  

ΑΔΑ: 6ΖΡΦΩΞΑ-7ΨΞ



 
 

ΘΕΜΑ
 : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και 

ανεμοστρόβιλοι) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - 2016 », με αρ. μελ. 52/16, ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

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. 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. 

9. Την υπ΄αριθμ. 358/20 (ΑΔΑ: 6ΚΧΒΩΞΑ-Ι35) Απόφαση της ΟΕ του έργου του θέματος 

που αφορά στην ολοκλήρωση του έργου του θέματος και στην συνέχιση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας με συστημικο αριθμο 71643. 

10. Το υπ΄αριθμ. 73/7-1-21 εγγραφο με το οποίο κληθηκε ο δευτερος κατά σειρα μειοδότης, 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ, βάσει του από 19/4/18 εγκεκριμένου πρακτικού διεξαγωγής της 

δημοπρασίας του έργου, το οποίο του κοινοποιήθηκε μεσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

την 11/1/21 και ωρα 14:04:49. 

11. Την υπ' αριθμ. 388/18-1-21 εμπρόθεσμη αρνητική απάντηση του  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗ 

στην προσκληση να ολοκληρώσει το έργο. 
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12. Το υπ΄αριθμ. 649/25-1-21 εγγραφο με το οποίο κληθηκε ο τριτος κατά σειρα μειοδότης, 

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ, βάσει του από 19/4/18 

εγκεκριμένου πρακτικού διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου, το οποίο του 

κοινοποιήθηκε μεσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ την 25/01/21 και ωρα 13:58:51. 

13. Την υπ' αριθμ. 929/2-2-21 εμπρόθεσμη αρνητική απάντηση, του στην προσκληση να 

ολοκληρώσει το έργο. 

14. Τα αριθμ. 52/16 εγκεκριμένα τευχη δημοπράτησης του έργου με την αριθμ. 205/17 (ΑΔΑ: 

6ΔΓΡΩΞΑ-8Ν3) απόφαση του ΔΣ του Δήμου Πηνειού. 

15. Τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου που εγκριθηκαν με την αριθμ. 

348/18 (ΑΔΑ: 69Ρ5ΩΞΑ-67Β) απόφαση του ΔΣ του Δ. Πηνειου. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16 "…..Εφόσον και αυτός 

απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει 

κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

κατά τις οικείες διατάξεις." για την ολοκληρωση του έργου εισηγούμαστε : 

1) Την προσφυγή στην διαδικασία της επαναδημοπράτησης του έργου με ανοικτή ηλεκτρονική 

δημοπρασία 

2) Η επαναδημοπράτηση του έργου θα γίνει με τα αριθμ. 52/16 εγκεκριμένα τευχη 

δημοπράτησης με την αριθμ. 205/17 (ΑΔΑ: 6ΔΓΡΩΞΑ-8Ν3) απόφαση του ΔΣ και με 

ανασυνταγμένο τον προυπολογισμό βάσει του 1ου εγκεκριμένου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

μειωμένο κατά την δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στην 

πρωτόκολλο παραλαβής που εγκρίθηκε με την αριθμ. 313/20 (ΑΔΑ:9ΡΠΕΩΞΑ-Η60) απόφαση της 

ΟΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Εργολαβίας. 

3) Την εγκριση των από 08/02/2021 ανασυνταγμένων υπ' αριθμ. 52/16 τευχών δημοπράτησης του 

έργου, συνταγμένων κατά τα ανωτέρω, με πρ/μο που διαμορφώθηκε στα 546.608,74 € (με ΦΠΑ). 

Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Ο Δ.Σ. Διονύσιος Γεωργόπουλος ανέφερε τα εξής:  Ότι λέει ο νόμος.  

Ο Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Θανόπουλος ανέφερε ότι συμφωνεί με τον κ. Διονύσιο Γεωργόπουλο. 

      Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 

εισήγηση του Προέδρου  το αρ.πρωτ. 1214/9-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πηνειού   
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία της επαναδημοπράτησης του έργου με ανοικτή 
ηλεκτρονική δημοπρασία.  
2. Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου   με τα αριθμ. 52/16 εγκεκριμένα τευχη 
δημοπράτησης με την αριθμ. 205/17 (ΑΔΑ: 6ΔΓΡΩΞΑ-8Ν3) απόφαση του ΔΣ και με 
ανασυνταγμένο τον προυπολογισμό βάσει του 1ου εγκεκριμένου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
μειωμένο κατά την δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στην 
πρωτόκολλο παραλαβής που εγκρίθηκε με την αριθμ. 313/20 (ΑΔΑ:9ΡΠΕΩΞΑ-Η60) απόφαση 
της ΟΕ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Εργολαβίας. 
3. Εγκρίνει τα  από 08/02/2021 ανασυνταγμένα  υπ' αριθμ. 52/16 τεύχη  δημοπράτησης του 
έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πλημμύρες, 

χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ – 2016,   συνταγμένων κατά τα 
ανωτέρω, με πρ/μο που διαμορφώθηκε στα 546.608,74 € (με ΦΠΑ). 
 
                     

 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   62/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 
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