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Αριθμός Πρακτικού 31
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 22-08-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο,
4)Φαρμάκη

Γεώργιο,

5)Ζώγκο

Ανδρέα,

6)Μπάκουλη

Δημήτριο,

7)Νανόπουλο

Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με
τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22 α Αυγούστου 2019, ημέρα
της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.
28499/16-08-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το
τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.) 4) Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη
Γεωργ. ), 5) Νανόπουλος Βασ..
Απόντες
1)Ζήμος Κων., 2)Μπάκουλης Δημ., 3) Δημητρόπουλος Κων., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 363η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί
εισηγήσεως περί «Έκπτωσης αναδόχου» για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» υπενθυμίζει
στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018
μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του εν θέματι έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις
24-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια
επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.

Ακολούθως, με την αριθμ. 23/366/2018

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω
διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς
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συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας
1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το
αριθμ. 31425/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τέλος, με την αριθμ. 28/446/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε το από 01-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού και
ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την
εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με
αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714
για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου, που αφορά το ως άνω έργο κι έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 «Έκπτωση αναδόχου» για την εκτέλεση
του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
-Για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ συντάχθηκε η με αρ. 28/2018 μελέτη από τη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
-Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 10-01-2019 με αριθ. πρωτ. 879 μεταξύ του Δημάρχου
Κορινθίων και της Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με προθεσμία περάτωσης των εργασιών την 10-01-2020
-Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 293.080,71 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει εργασίες
συντήρησης του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου της ΔΕ Σολυγείας
-Η Δ/νουσα υπηρεσία με τα αριθμ. πρωτ. 13099/12-04-2019 και 15763/07-05-2019 έγγραφά της
επισήμανε στον ανάδοχο την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών του έργου.
-Στις 15-05-2019, η Δ/νουσα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 16844 Ειδική πρόσκληση, κάλεσε τον
ανάδοχο εντός τασσόμενης προθεσμίας πέντε (5) ημερών να προβεί στην έναρξη των εργασιών
ειδάλλως θα κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 160 παρ. 1 του Ν4412/2016 (περί έκπτωσης του
αναδόχου)
-Ο ανάδοχος από τις 16-05-2019 (ειδική πρόσκληση) έως τις 28-05-2019 (απόφαση έκπτωσης) δεν
εκτέλεσε καμία εργασία για την κατασκευή του εν λόγω έργου.
-Στην συνέχεια η Δ/νουσα Υπηρεσία βάσει του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν4412/2016 προέβη στην
έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 18619/28-05-2019 απόφασης κήρυξης έκπτωσης, η οποία
κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο, βάση του άρθρου 143 παραγρ. 1 του Ν. 4412/2016
-Επί της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 174 παραγρ. 1 ένσταση εντός
της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, οπότε η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική
σύμφωνα με το άρθρο 160 παραγρ. 7 του Ν4412/2016 κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης αρχής.
-Επί των αποφάσεων της προϊσταμένης αρχής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση σύμφωνα
με το άρθρο 174 παραγρ. 1 του Ν4412/2016
-Στη συνέχεια η Προϊσταμένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/νση Μητρώων της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
-Κατόπιν αυτών θα επέλθουν οι συνέπειες της οριστικής έκπτωσης, η εκκαθάριση της εργολαβίας και
η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 παράγραφοι 9 έως 13 του
Ν. 4412/2016.
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση της οριστικής έκπτωσης του
αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τη δημόσια σύμβαση
για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€,
σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τον συνημμένο σε
αυτήν σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, των άρθρων 160 και
174 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, ο οποίος δεν συμφωνεί με την
κήρυξη ως έκπτωτου του εν λόγω οικονομικού φορέα από την δημόσια σύμβαση του εν λόγω
έργου, καθώς θεωρεί πως η εταιρεία αυτή είναι πολύ αξιόπιστη και μπορεί να τελειώσει το έργο
εντός προθεσμίας)
Α.- Επικυρώνει και καθιστά οριστική την έκπτωση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την
επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τη δημόσια σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με αριθμό
πρωτοκόλλου 879/10-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004420825 2019-02-06) για την κατασκευή του
έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, ο οποίος κηρύχθηκε
έκπτωτος με την με αριθμό πρωτοκόλλου 18619/28-05-2019 απόφαση του αν. Προϊσταμένου της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που του κοινοποιήθηκε νόμιμα με
δικαστικό επιμελητή στις 28-05-2019, και κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση εντός της
προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την επίδοσή της, όπως ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύει, με την οριστικοποίηση της εν λόγω έκπτωσης ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται
αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 10 του άρθρου 160 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει, κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχεται η εξής συνέπεια, την
οποία υποχρεούται να υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μηνός από την οριστικοποίηση
της έκπτωσης:
-Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για
την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και
κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί
υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.
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Β.- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή - προϊσταμένη αρχή αποφασίζει:
α)την ολοκλήρωση του έργου,
β)προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ ο
οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752 στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος - και συγκεκριμένα τον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
τον αριθμό 83577 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με μέση
έκπτωση 56,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και του προτείνει να αναλάβει αυτός το
έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει
της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.
Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πρότασης, περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν
δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά
μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 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.
Γ.- Ορίζει την κοινοποίηση της παρούσας:
α)στον έκπτωτο ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για να λάβει
γνώση,
β)στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 160 του
Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,
γ)στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, για τις ενέργειές της ως
Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
δ)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), για την
εμπρόθεσμη έγγραφη αποδοχή του της ως άνω αναφερόμενης πρότασης ανάληψης της
ολοκλήρωσης της εργολαβίας.
Δ.- Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής
κατά της παρούσας πράξης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
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1 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018,
κατά της παρούσας χωρεί η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής, για λόγους νομιμότητας,
ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της στον έκπτωτο ανάδοχο
οικονομικό φορέα. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, «…σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των
αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2 (του ιδίου άρθρου), οι προβλεπόμενες για την
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται
από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την
παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45)…». Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 21 του Ν. 4491/2017, πριν από την άσκηση προσφυγής στο διοικητικό εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, και στην παρούσα περίπτωση η ειδική διοικητική προσφυγή,
σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν.
4491/2017, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/363/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-08-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

