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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο: «Αντιμετώπιση ζημιών 

οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος» 

Ο Δήμαρχος  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.)) με 

τίτλο «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία 

αναφέρεται ότι «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή 

απειλείτε άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης 

απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του 

κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής του Ν.3852/2010». 

2. Την με αριθμό 65/2020 τεχνική Μελέτη του Τ.Τ.Υ. Δ.Π.-Ν.  

3. Την υπ’ αριθμ. 275/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών και τον καταρτισμό των όρων της διακήρυξης 

για το έργο: «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος» 

με την οποία είχε προγραμματιστεί ο διαγωνισμός να διεξαχθεί στις 04-12-

2020. 

4. Το γεγονός ότι μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού παρατηρήθηκε η 

ύπαρξη λογιστικού λάθους εκ παραδρομής, στον προϋπολογισμό μελέτης του 

έργου. 

5. Την υλικοτεχνική υποδομή και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου. 

6. Τους Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, 1418/1984 και τα ΠΔ 171/1987 και 

609/1985 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ. 35130/739/09.08.2010 

(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β). Νέα αύξηση των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που 

αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: ΨΒΓΕΩ1Β-Ο0Β



 

         Λόγω του επείγοντος που απορρέει από την ήδη προγραμματισθείσα 

διαδικασία με την 275/2020 Απόφαση Ο.Ε., αποφασίζει την  ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. 

Πύλου Νέστορος», η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 04-12-2020,  λόγω 

λογιστικού λάθους εκ παραδρομής, κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού μελέτης 

του έργου. Ο διαγωνισμός θα επαναδημοσιευθεί μετά τις απαραίτητες διορθώσεις και 

των καταρτισμό νέων όρων διακήρυξης. 
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