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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/04-04-2022 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Τριφυλίας
Αριθ. Απόφασης: 78/2022
ΘΕΜΑ: Ματαίωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων
«Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”»
Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 4η Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε έκτακτη, μεικτή συνεδρίαση (Αριθ. 10343/18-22022 (ΦΕΚ Β ́ 766) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα
από την αριθ. 3635/04-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Πανουσιοπούλου Μαρία

2.Βλάχος Αντώνιος
3.Φρούσος Νικόλαος
4.Κουτρουμπής Αλέξανδρος
5.Μερκούρης Ιωάννης
6.Αλευράς Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτική υπάλληλο του Δ. Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγο θέμα εισάγεται ως
κατεπείγον, καθώς αύριο Τρίτη 05-04-2022 & ώρα 10.00 π.μ. θα πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών και η παρούσα απόφαση πρέπει να αναρτηθεί στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
πριν την ώρα αυτή. Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό
του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε:
Με την αριθ. 29/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αριθ. 66/2021 Τεχνική Μελέτη,
οι Τεχνικές Προδιαγραφές, καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συντάχθηκε η διακήρυξη της
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ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου
Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”».
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η
28η/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είχε ορισθεί η 5η/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ύστερα από
παράταση που είχε δοθεί με την αριθ. 68/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Κατόπιν του από 04-04-2022 εγγράφου του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να
προβούμε σε ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
Πιο συγκεκριμένα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Φιλιατρά 04-04-2022

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Προς: Οικονομική Επιτροπή

Δημαρχείου 2, 24500 Κυπαρισσία

Θέμα: Ματαίωση Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ»
Ο Δήμος Τριφυλίας προκήρυξε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου
"Αντικατάσταση Δικτύου υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλος Άγρας" με την υπ’ αρ. πρωτ. 1728/15-022022 διακήρυξη και καθόρισε του όρους αυτού με την υπ’ αρ. 29/2022

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο

διαγωνισμός αναρτήθηκε τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε τον συστημικό αριθμό 187128.
Κατά του διαγωνισμού κατατέθηκε Προδικαστική Προσφυγή από την εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» η οποία με πράξη της ΑΕΠΠ θα εκδικαστεί στις 18/04/2022 .Λαμβάνοντας υπόψη
την παραπάνω Προδικαστική Προσφυγή και για αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης των διαδικασιών και υλοποίησης
του έργου εισηγούμαστε την ματαίωση του Διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου λαμβάνοντας υπόψη
και τις επισημάνσεις της παραπάνω προσφυγής .

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντώνιος Βλάχος

ΑΔΑ: 6ΔΦΞΩΗΕ-ΜΔ6

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
O κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι :
«Την άτακτη υποχώρηση την ονομάζετε αποφυγή καθυστέρησης!! Πότε επί τέλους αυτή η Δημοτική Αρχή θα
σταματήσει να εκθέτει το Δήμο; Έχετε μετρήσει πόσες φορές βρεθήκατε απολογούμενοι στην ΑΕΕΠΠ;
Ψηφίζω ΥΠΕΡ».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη της το από 0404-2022 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, την αριθ. 29/2022
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και τις σχετικές
διατάξεις των νόμων Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ματαιώνει την διαγωνιστική διαδικασία της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω
των ορίων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος
Άγρας”».
Ο κ Αλευράς ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2022.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κυπαρισσία, 04-04-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

