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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό  της αριθ.11/2019  τακτικής     συνεδριάσεως   της Οικονομικής Επιτροπής 
Ανδραβίδας Κυλλήνης  
Αριθμός Απόφασης : 89 /2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκ νέου καθορισμός ημερομηνίας 
διεξαγωγής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού  έργου «Συντήρηση  δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού  ΔΕ Ανδραβίδας  Κάστρου-Κυλλήνης»» 
 
 

Στα Λεχαινά σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου  του έτους 2019  ημέρα Τετάρτη   και 
ώρα 09:30  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την αριθ. 8183/13-6-2019 έγγραφη  πρόσκληση του 
προέδρου, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε  στα μέλη της  σύμφωνα με  τις διατάξεις 
του άρθρου  75 του Ν.3852/2010. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής  ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά  μελών , βρέθηκαν παρόντα πέντε και συγκεκριμένα 
: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1)Χαράλαμπος Δημόπουλος,Πρόεδρος  
2) Γεωργιοπούλου –Κοντόγιωργα Άννα 
3) Μυλωνόπουλος Αναστάσιος 
4) Παλαιολόγος Χρήστος  
5) Χαμουζάς Ανδρέας  
 

   1) Χαντζής Κωνσταντίνος 
   2)Χαντζής Παναγιώτης  
 
Οι   οποίοι  δεν προσήλθαν  αν 
 και κλήθηκαν νόμιμα 

  
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μπουχούτσο Νικόλαο    . 
Η δημοτική σύμβουλος κ. Σταυροπούλου-Πανταζή  Νεκταρία – Γιαννούλα , η οποία 

κατόπιν  της αριθ. 286/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου , είχε  ορισθεί –
αναπληρώσει κενωθείσα θέση,  ως τακτικό μέλος της πλειοψηφίας  της Οικονομικής 
Επιτροπής  για το υπόλοιπο της θητείας  6-3-2017/31-8-2019,  με την αριθ. 5525/23-4-2019  
επιστολή της  ανεξαρτητοποιήθηκε  από την παράταξη της πλειοψηφίας. Κατόπιν αυτού  και 
λαμβάνοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 74 παρ.7& 8 του Ν. 3852/2010, τα 
αναφερόμενα  στις αριθ. 23/33771/5-7-2018 & 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιους του ΥΠΕΣ, το 
δημοτικό συμβούλιο  με την αριθ. 171/2019 απόφασή του  προέβη στην αναπλήρωση  της εν 
λόγω κενωθείσας  θέσης της Οικονομικής Επιτροπής  για το υπόλοιπο  της θητεία  6/3/2017-
31/8/2019  από τον τρίτο  στην σειρά εκλογής,   αναπληρωματικό μέλος  της πλειοψηφίας 
της Οικονομικής Επιτροπής ,- δεδομένου ότι το πρώτο και το δεύτερο  αναπληρωματικό 
μέλος έχει αναπληρώσει προηγούμενες κενωθείσες θέσεις τακτικών μελών  της πλειοψηφίας  
αυτής- , ήτοι από τον κ. Χαμουζά Ανδρέα δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας. 

Κατόπιν  των ανωτέρω   για την  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
μας , καλέστηκε   ως τακτικό μέλος  της πλειοψηφίας ο κ. Χαμουζάς Ανδρέας . 

Κηρύσσοντας στη συνέχεια την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος, και 
εισηγούμενος  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων  είπε τα εξής : 

Κατόπιν της αριθ. 78/2019 προηγούμενης απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  
εκδόθηκε  η με αριθ. πρωτ:5926/07-05-2019 Διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 19PROC004905871 
2019-05-08 για την διενέργεια του συνοπτικού μειοδοτικού     διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης,  (άρθρο 
125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 06/2019 τεχνικής μελέτης, για το έργο  με 
τίτλο «Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  Δ.E. Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»  
συνολικού προϋπολογισμού 41.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΓΕ & ΟΕ,Απρόβλ.& 
με υπάρχουσα εγγεγραμμένη  συνολική  πίστωση  ύψους 41.900,00€  στους κατωτέρω 
επιμέρους  κωδικούς εξόδων του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Δήμου : 
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α) το ποσό των 17.000,00€  στο Κ.Α. 20.7335.027 με τίτλο « Συντήρηση δικτύου  
ηλεκτροφωτισμού Δ .K.Ανδραβίδας 19»  

β) το ποσό των 4.900,00€ στο Κ.Α. 20.7335.034 με τίτλο « Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού  Τ.Κ. Κυλλήνης  19»  

 γ) το ποσό των 10.000,00€  στο Κ.Α. 20.7335.035 με τίτλο « Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού  Δ.Κ. Κάστρου  19» 

δ) το ποσό των 5.000,00€  στο Κ.Α. 20.7335.036 με τίτλο « Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού  Τ.K.Νεοχωρίου   19» και  

ε) το ποσό των 5.000,00€  στο Κ.Α. 20.7335.037 με τίτλο « Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισμού  Τ.K.Κάτω Παναγιάς  19» 

προερχόμενη από πιστώσεις ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Δήμων 2019 ( ΣΑΤΑ2019) , 
για την  εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  Δ.E. 
Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»   και για το οποίο έχει συνταχθεί η αριθ.06/2019 μελέτη 
του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης  του Δήμου μας. 
  Σύμφωνα με το άρθρο 1.4   της εν λόγω διακήρυξης , είχε οριστεί:  
«Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ στις  
23/05/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). ………»  

Στις 23-05-2019  για λόγους ανωτέρας βίας   ήταν αδύνατη  η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού  για την διεξαγωγή  του διαγωνισμού καθόσον    όλοι Τεχνικοί 
υπάλληλοι  που υπηρετούν στο Δήμο μας  και αποτελούν  τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού  έργων , λόγω του μεγάλου σεισμού  που έπληξε  το Δήμο 
μας με επίκεντρο την Ανδραβίδα και των συνεχών  σεισμικών ακολουθιών και τις επόμενες 
ημέρες προκαλώντας  σοβαρές ζημιές σε κτίρια , σχολεία οικίες,   διενεργούσαν  αυτοψίες για 
την καταλληλότητα- επικινδυνότητα των δημοτικών κτιρίων   και συγχρόνως συνέδραμαν 
στο έργο των κλιμακίων  της ΚΤΥΠ που διενεργούσαν ελέγχους  για την  καταλληλότητα- 
επικινδυνότητα  όλων των σχολικών κτιρίων   του Δήμου. 

   Λαμβάνοντας επίσης  υπόψη: 
-       Το άρθρο  6.1  της  με αριθ. πρωτ: 5926/07-05-2019 Διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 
19PROC004905871 2019-05-08    όπου  προβλέπεται : «…Η διαδικασία κατάθεσης των 
προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 98 του Ν. 4412/2016…...».            
- Τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1α εδάφιο β  ́  του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: 
«…... Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 
της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να 
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. ……….» 
Δεδομένου  ότι στο πρωτόκολλο  του Δήμου  
- Δεδομένου ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου   στις 23-5-2019  για την εν λόγω 
δημοπρασία  έχουν κατατεθεί  δύο οικονομικές προσφορές οι οποίες έχουν διαβιβαστεί  στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού    
- Την διασφάλιση της ορθής τήρησης  της διαδικασίας   διενέργειας του εν λόγω 
συνοπτικού διαγωνισμού 

Κατόπιν  των ανωτέρω  επιβάλλεται  η μετάθεση  της   καταληκτικής  ημερομηνίας  
παραλαβής προσφορών  ήτοι: 
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
–ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

23-05-2019, ημέρα Πέμπτη . Ώρα 
λήξης  10:00 π.μ.  

   23-05-2019, ημέρα Πέμπτη  μετά 
την τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών 
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ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ  

09-07-2019 ημέρα Τρίτη   και 
ώρα 10:00 π.μ.  

    09-07-2019 ημέρα Τρίτη  μετά 
την τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ:  5926/07-05-
2019 Διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 19PROC004905871 2019-05-08   διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού     διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης,  (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 
06/2019 τεχνικής μελέτης, για το έργο  με τίτλο «Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
Δ.E. Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»  συνολικού προϋπολογισμού 41.900,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΓΕ & ΟΕ,Απρόβλ.& με υπάρχουσα εγγεγραμμένη  συνολική  
πίστωση  ύψους 41.900,00€  και επισημαίνεται  ότι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει  να 
προσκομίσουν  και δείγματα   όπως  αναφέρεται  τόσο στην Τεχνική Έκθεση  όσο και  στα 
περιγραφικά τιμολόγια  της με αριθ. 06/2019 μελέτης που έχει συνταχθεί για το εν λόγω  
έργο. 
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί  εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, 
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ στο Διαύγεια  και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την θετική εισήγηση του 
προέδρου αυτής,  έλαβαν υπόψη τους τις προαναφερόμενες διατάξεις , την αριθ. 78/2019 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  το φάκελλο του  υπόψη  έργου    και 
μετά διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι,  ο μ ό φ ω ν α 
1. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  συνοπτικού μειοδοτικού     διαγωνισμού 

με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο  
ποσοστό έκπτωσης,  (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 
06/2019 τεχνικής μελέτης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  Δ.E. Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»  
συνολικού προϋπολογισμού 41.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΓΕ & 
ΟΕ,Απρόβλ για το οποίο   έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ:5926/07-05-2019 Διακήρυξη 
με  ΑΔΑΜ: 19PROC004905871 2019-05-08  με μετάθεση  της   καταληκτικής  
ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και    αποσφράγισή τους.   

2. Εγκρίνει  την  μετάθεση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για 
την με αριθ. πρωτ: αριθ. 5926/07-05-2019 Διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 
19PROC004905871 2019-05-08   συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού  κάτω των 
ορίων με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης,  (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 
06/2019 τεχνικής μελέτης ,για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  Δ.E. Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»  
συνολικού προϋπολογισμού 41.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΓΕ & 
ΟΕ,Απρόβλ , ως κατωτέρω : 
 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
–ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

23-05-2019, ημέρα Πέμπτη . Ώρα 
λήξης  10:00 π.μ.  

   23-05-2019, ημέρα Πέμπτη  μετά 
την τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ  

09-07-2019 ημέρα Τρίτη   και 
ώρα 10:00 π.μ.  

    09-07-2019 ημέρα Τρίτη  μετά 
την τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ:  5926/07-05-
2019 Διακήρυξη με  ΑΔΑΜ: 19PROC004905871 2019-05-08   διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού     διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης,  (άρθρο 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 
06/2019 τεχνικής μελέτης, για το έργο  με τίτλο «Συντήρηση  δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
Δ.E. Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης»  συνολικού προϋπολογισμού 41.900,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΓΕ & ΟΕ,Απρόβλ.& με υπάρχουσα εγγεγραμμένη  συνολική  
πίστωση  ύψους 41.900,00€  και επισημαίνεται  ότι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει  να 
προσκομίσουν  και δείγματα   όπως  αναφέρεται  τόσο στην Τεχνική Έκθεση  όσο και  στα 
περιγραφικά τιμολόγια  της με αριθ. 06/2019 μελέτης που έχει συνταχθεί για το εν λόγω  
έργο. 
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί  εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, 
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ στο Διαύγεια  και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό  89 /2019 και αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται ως εξής :  

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1) Γεωργιοπούλου –Κοντόγιωργα Άννα  
2) Μυλωνόπουλος Αναστάσιος 
3) Παλαιολόγος Χρήστος  
4)Χαμουζάς Ανδρέας  

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ   Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
Λεχαινά 24-06-2019 
Ο Δήμαρχος και α.α. 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
& Οικονομικών Υπηρεσιών 
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