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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 
 

 
 
 Στο Νεστόριο,  σήμερα  11η  του μηνός   Δεκεμβρίου  2018, ημέρα  Τρίτη  
και ώρα 10:30 π.μ.  η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα  από την με 
αριθ. πρωτ: 4402/06-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου  75 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά   (7)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκέτσιος Πασχάλης (Πρόεδρος)     
2 Καραβασίλης Γεώργιος (Αντ/δρος)      
3 Βάρνης Κων/ινος (Μέλος)     
4 Λέκκος Κων/ινος «    
5 Ελευθερίου Ιωάννης «   
6 Γάκης  Ανδρέας «   
7 Μπαμπούλης Δημήτριος «   

 
 
Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του 

αυτοτελούς τμήματος Δ/κού – Οικ/κού,  κ. Νικολόπουλος  Βασίλειος , για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος  κ. Γκέτσιος  Πασχάλης,  
ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 25ς 

Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Νεστορίου 

Αριθ. Απόφασης : 103/2018 

ΘΕΜΑ: 

           ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Συστημικό Αριθμό 78499) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ" ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣΑΑ 0006189846, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. 
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και εισηγούμενος το  1ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  << ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Συστημικό Αριθμό 78499) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ" ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0006189846, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 >> ,  είπε ότι: 
 

Σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σφάλμα στη μελέτη του ενταγμένου στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 έργου με τίτλο 

"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ" και κωδικό ΟΠΣΑΑ 

0006189846, του οποίου είναι ενεργός ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 

Συστημικό Αριθμό 78499 στο Υποσύστημα Δημοσίων Έργων της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με την 85/2018 σχετική απόφαση μας.  

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο με α/α 15 και κωδικό ΝΑΟΔΟ Γ01.2 του 

Τιμολογίου της υπ’ αριθμ. 38/2014 Μελέτης του έργου, το οποίο αφορά 

«Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m», ενώ η τιμή του 

άρθρου υπολογίζεται «…ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10m», η δαπάνη μεταφοράς που προστίθεται στη 

παραπάνω τιμή, εκ παραδρομής, υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο, με 

αποτέλεσμα η συνολική τιμή του συγκεκριμένου άρθρου να είναι πολλαπλάσια 

της κανονικής και σε κάθε περίπτωση υπερβολικά υψηλή. 

Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

έχει οριστεί η Παρασκευή 14-12-2018, και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 

με την Διαχειριστική Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014-2020, προτείνουμε: 

α) την άμεση ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και την 

ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 78499 του 

έργου με τίτλο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ" στο Υποσύστημα 

Δημοσίων Έργων της πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τη παρ. 3 

του άρθρου 106 του Ν4412/2016, ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα 

κατά τη κατασκευή του έργου στο μέλλον και 

 β) την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μετά την 

διόρθωση της μελέτης του έργου και την έγκριση των διορθωμένων τευχών από 

την Διαχειριστική Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014-2020, 

 
Η οικονομική επιτροπή 
Έχοντας υπόψη: 
  

 Την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν4412/2016 

 Την εισήγηση του Προέδρου,  

 Την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου 

 Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.  Την άμεση ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

και την ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 

78499 του έργου με τίτλο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ" 

στο Υποσύστημα Δημοσίων Έργων της πύλης www.promitheus.gov.gr, 

σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν4412/2016, ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά προβλήματα κατά τη κατασκευή του έργου στο μέλλον 

και 

Β. την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μετά την 

διόρθωση της μελέτης του έργου και την έγκριση των διορθωμένων τευχών από 

την Διαχειριστική Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014-2020, 

 

 
 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  103/2018 
Αφού τελείωσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                          

(Ακολουθούν υπογραφές) 
 Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

  
 
 

ΓΚΕΤΣΙΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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