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  ΘΕΜΑ   ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της  

διαπραγμάτευσης  για  την ΤΚ Αμπελοφύτου Δ.Ε Νέστορος  

του Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας» . 

 

Α.Π.  36611 ---  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΔΩΧ7Λ1-ΘΩΝ



Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα στις 

3/8/2020, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11:00 π. μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την Αρ. Πρωτ : 177749/43816/30-

7-2020 πρόσκληση και σύμφωνα:  

 

1)1)1)1)τις διατάξεις τωντωντωντων    άρθρωνάρθρωνάρθρωνάρθρων 175  175  175  175 καικαικαικαι 177  177  177  177 τουτουτουτου    ΝΝΝΝ. 3852/7. 3852/7. 3852/7. 3852/7----6666----2010 2010 2010 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2)2)2)2)την αριθμαριθμαριθμαριθμ 447 /08447 /08447 /08447 /08----09090909----2019 2019 2019 2019 απόφασηαπόφασηαπόφασηαπόφαση    ττττηςηςηςης    ειδικήςειδικήςειδικήςειδικής    συνεδρίασηςσυνεδρίασηςσυνεδρίασηςσυνεδρίασης    τουτουτουτου    ΠεριφερειακούΠεριφερειακούΠεριφερειακούΠεριφερειακού    

ΣυμβουλίουΣυμβουλίουΣυμβουλίουΣυμβουλίου (πρακτικό 16/8-9-2019) σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3)3)3)3)Την αααα....ππππ.... 248549/60802248549/60802248549/60802248549/60802    /12/12/12/12----09090909----2019 2019 2019 2019 απόφασηαπόφασηαπόφασηαπόφαση    ΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. 

Δ.Δ./ 23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής . 

4)4)4)4)την αααα....ππππ.... 254557/62263254557/62263254557/62263254557/62263    /20/20/20/20----09090909----2019  2019  2019  2019  απόφασηαπόφασηαπόφασηαπόφαση    ΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) 

με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής . 

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. : 

 

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως  Πρόεδρος  

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ  

5.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

6.  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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8.  ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

9. ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ 

11. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως μέλη   

(Ο κ. Γκιλίτσης είναι παρων από 14Ο  θέμα και μετά).  

 

          Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε   ο  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δ.Τ.Ε / Π.Ε. Μεσσηνίας), ως  γραμματέας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης........................................................................................................................ 

 

Ο κ. Πρόεδρος  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη  με  αριθμ. 

πρωτ: 36611/2020  εισήγηση  του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   της  Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 

η οποία έχει  ως εξής : 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καλαμάτα,     31 /7 /2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     Α.Π.: 36611 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                              

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: 
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               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

  Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 

   221 31 Τρίπολη 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την 

ΤΚ Αμπελοφύτου Δ.Ε Νέστορος του Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 

224/Α/27.12.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

147/Α/8.08.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4.Την αριθμ. 142/27-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου αναφορικά με την έγκριση πρακτικών δημόσιας κλήρωσης για τη 

συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού. 

5. Την αριθμ. 2/2020 (αρ. πρωτ.:8888/14-2-2020) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού 

άνω των ορίων  διαγωνισμού  για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 

ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 

Ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»  

6. Την αριθμ. 35818/27-7-2020 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.  
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7. Το αριθμ. 35940/175421/28-7-2020 πρακτικό της επιτροπής δακοκτονίας Τριφυλίας. 

8. Το από 30-7-2020 συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας –αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 

ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 

Ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

 

 

Σήµερα την Πέµ̟τη 30  Ιουλίου 2020 και ώρα 08:30 ̟µ, η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή 

διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων ∆ιαγωνισµού για την:  

«Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟ό εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στα ̟λαίσια του 

Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»  

 

ό̟ως ̟ροέκυψε µετά α̟ό κλήρωση, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες και 

εγκρίθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 142 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας 

Πελο̟οννήσου (αρ. ̟ράξης 3/27-01-2020), συνεδρίασε κατό̟ιν ̟ρόσκλησης της 

̟ροέδρου ̟ρος τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου να συζητηθεί το υ̟’ αριθ.36323/29-

7-20 έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών αναφορικά µε το α̟ό 28/7/2020 ̟ρακτικό της 

Ε̟ιτρο̟ής ∆ακοκτονίας Τριφυλίας, σχετικά µε την µαταίωση της διαδικασίας 

δια̟ραγµάτευσης στην ΤΚ Αµ̟ελοφύτου, το ο̟οίο ̟αρατίθεται ως ακολούθως:   

 

 

 

 

«……Θέµα: «∆ια̟ραγµάτευση για την ανάδειξη εργολάβου ψεκασµών» 
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Σήµερα 28-07-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνεδρίασε η Ε̟ιτρο̟ή ∆ακοκτονίας 

Τριφυλίας η ο̟οία έχει συσταθεί µε την υ̟’αρ. 5344/24449/29-01-2020 α̟όφαση Περιφερειάρχη 

Πελο̟οννήσου, µε θέµα: 

«Συνέχιση διαδικασίας δια̟ραγµάτευσης για την ανάδειξη εργολάβου ψεκασµών α̟ό 

εδάφους στα ̟λαίσια του ̟ρογρ/τος δακοκτονίας 2020, για την Τ.Κ. Αµ̟ελοφύτου, ∆.Ε Νέστορος, 

∆. Πύλου-Νέστορος». 

Λαµβάνοντας υ̟όψη: 

1. Ότι ο διαγωνισµός ανάδειξης εργολάβων ψεκασµού µε αρ. διακήρυξης 2/2020 (αρ.̟ρωτ. 

8888/14-2-2020), δεν ανέδειξε µειοδότη-εργολάβο διότι δεν είχε κατατεθεί καµία 

̟ροσφορά. 

2. Τα στοιχεία των δακοσυλλήψεων α̟ό τις ενδεικτικά αναρτηµένες ̟αγίδες στην Τ.Κ. 

Αµ̟ελοφύτου. 

3. Τα στοιχεία δακοσυλλήψεων α̟ό τις αναρτηµένες ̟αγίδες (165) στην όµορη ∆.Κ. Χώρας 

τα ο̟οία δείχνουν ηυξηµένους ̟ληθυσµούς του εντόµου. 

4. Την εξέλιξη της καλ/γειας και την ̟ρωϊµότητα της ̟εριοχής, λόγω των ιδιαίτερων 

κλιµατολογικών συνθηκών. 

5. Τα α̟οτελέσµατα δειγµατοληψιών α̟ό τα ο̟οία φαίνεται ότι ο ελαιόκαρ̟ος βρίσκεται σε 

στάδιο ε̟ιδεκτικό στην ̟ροσβολή του εντόµου και 

6. Το γεγονός ότι στην ̟εριοχή καλλιεργείται σε µεγάλο ̟οσοστό η ̟οικιλία «Μαυρολιά», η 

ο̟οία ̟αρουσιάζει ιδιαίτερη ̟ρωϊµότητα 

 

Εισηγούµεθα, την διακο̟ή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη εργολάβου 

ψεκασµών, διότι η ̟ρώτη –θεµελιωτική γενεά του εντόµου έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρισκόµαστε 

στη 2η γενεά   και η ο̟οιαδή̟οτε χρονοκαθυστέρηση έναρξης των ψεκασµών θα συντελέσει στην 

µη ε̟ιτυχή εφαρµογή του ̟ρογρ/τος και δεν έχει νόηµα η συνέχιση της διαδικασίας. 

 

Τα µέλη 

                                                                                    Ο Πρόεδρος 

Σ̟.  Μ̟έσσα  

 

Α.  Μ̟ουγάτσος                                                         Α. Παρασκευό̟ουλος»                                                   
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Στην συνέχεια η ε̟ιτρο̟ή, αφού έλαβε υ̟όψη της: 

α) την υ̟’ αριθ.35818/27-7-20 ̟ρόσκληση σε διαδικασία δια̟ραγµάτευσης µε αρ. 

ΕΣΗ∆ΗΣ: 95326 

β) το άρθρο 16 της υπ’ αριθ. 8888/14-2-2020, αρ διακ 2 Διακήρυξης περί « ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ», στο ο̟οίο αναφέρεται ότι: «…Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή 

δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 

λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας 

Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού…» 

γ) το ανωτέρω ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δακοκτονίας της ∆ΑΟΚ Τριφυλίας,  

 

εισηγείται, σε εφαρµογή του άρθρου 106 του ν.4412/2016 και συγκεκριµένα της ̟αρ. 2β, 

την µαταίωση της συνέχισης της διαδικασίας της δια̟ραγµάτευσης και της υ̟’ 

αριθ.35818/27-7-20 ̟ρόσκλησης σε διαδικασία δια̟ραγµάτευσης µε αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ: 

95326, για την ΤΚ Αµ̟ελοφύτου, σύµφωνα µε το αιτιολογικό ̟ου ̟αρατίθεται στο 

α̟ό 28/7/20 ̟ρακτικό της  ∆ΑΟΚ Τριφυλίας. 

 

 

Καλαµάτα 30 Ιουλίου 2020  

 

Ο Πρόεδρος                                                               Η Γραµµατέας 

                 

Ειρήνη Καρυώτη                                           Αθανασο̟ούλου Ευσταθία 

    

     

Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής  

1.                                             Μ̟έσσα Σ̟υριδούλα  
 

2.                                              ∆ηµητρούλια ∆ήµητρα 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά με: 

 

Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ματαίωσης της συνέχισης  

της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της υπ’ αριθ.35818/27-7-20 πρόσκλησης σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 95326 για την ανάδειξη εργολάβου 

ψεκασμού για την ΤΚ Αμπελοφύτου, Δ.Ε. Νέστορος του Δήμου Πύλου –Νέστορος σε 

εφαρμογή του άρθρου 106 (παρ. 2β) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το από 28/7/2020 

πρακτικό της Επιτροπής Δακοκτονίας ΔΑΟΚ Τριφυλίας.  

 

 

                                                                                                                ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

                                                                                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ 

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

          ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                               

 

                                

 

 

                                 

 

                                      ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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                                 Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί 

ματαίωσης της συνέχισης  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

και της υπ’ αριθ.35818/27-7-20 πρόσκλησης σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 95326 για την ανάδειξη 

εργολάβου ψεκασμού για την ΤΚ Αμπελοφύτου, Δ.Ε. Νέστορος 

του Δήμου Πύλου –Νέστορος σε εφαρμογή του άρθρου 106 (παρ. 

2β) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το από 28/7/2020 

πρακτικό της Επιτροπής Δακοκτονίας ΔΑΟΚ Τριφυλίας.  

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   1004/2020   

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:  

 

     

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως  Πρόεδρος  

2.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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3.ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ  

5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

9.ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΣ 

11. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως μέλη   

 

 

     

                                                                     Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   Γραμματέας  

 

                                                                                  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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