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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
και ώρα 09:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε
δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  21937 και από 10.11.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο ένα και μοναδικό θέμα
που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, ήτοι: 

     ΄΄Ακύρωση της αριθμ. 263/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Πύλου  –  Νέστορος    που  αφορά  την  επαναδημοπράτηση  του  έργου  με  τίτλο
«Τοποθέτηση  συνθετικού  χλοοτάπητα  –  φωτισμού  και  βελτίωση  γηπέδου
ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σουληναρίου»  και καθορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού΄΄.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), 

Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, 
Κοντογόνης Περικλής, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 
(Ο υ δ ε ί ς)

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται παρόντα και τα επτά (7) μέλη, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
΄΄Ακύρωση της αριθμ. 263/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Πύλου – Νέστορος που αφορά την επαναδημοπράτηση  του έργου με

τίτλο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα – φωτισμού και βελτίωση
γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σουληναρίου» και καθορισμός νέας

ημερομηνίας διαγωνισμού΄΄

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΚΑΙ ΑΠΟ 11/11/2014  

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΖΔ1Ω1Β-ΑΝΕ



     Στην αρχή της συνεδρίασης ομόφωνα κρίθηκε το εν λόγω θέμα ως κατεπείγον
λόγω  έλλειψης  χρονικών  περιθωρίων  που  προβλέπονται  στο  χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί το εν λόγω έργο και θα πρέπει να συζητηθεί να
ληφθεί απόφαση σε αυτή τη συνεδρίαση.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο και μοναδικό θέμα  της ημερήσιας
διάταξης, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: ΄΄  Ακύρωση της αριθμ.
263/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος
που  αφορά  την  επαναδημοπράτηση  του  έργου  με  τίτλο  «Τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα – φωτισμού και βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ.
Σουληναρίου» και καθορισμός νέας ημερομηνίας  διαγωνισμού  ΄΄,  εισηγούμενος
του θέματος αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα, με την αριθμ. 244/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
καθορισμού των όρων διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
με  τίτλο  «Τοποθέτηση  συνθετικού  χλοοτάπητα –  φωτισμού και  βελτίωση γηπέδου
ποδοσφαίρου  Τ.Κ.  Σουληναρίου»,  διαγωνισμός  ο  οποίος  είχε  οριστεί  για  την
21/10/2014  με  σφραγισμένες  προσφορές  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής.  Στην
ανωτέρω  ημερομηνία  δεν  κατατέθηκε  καμία  προσφορά  όπως  προκύπτει  από  το
αριθμ. 20798/21.10.2014 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο και
θέτω υπόψη σας.

     Στη  συνέχεια  η  Οικονομική  Επιτροπή με  την  αριθμ.  263/2014 απόφασή της
αποφάσισε τα παρακάτω: 
     1)Εγκρίνει  το  αριθμ.  20798/21.10.2014  Πρακτικό  (Νο  1)  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Τοποθέτηση  συνθετικού
χλοοτάπητα  –  φωτισμού  και  βελτίωση γηπέδου  ποδοσφαίρου  Τ.Κ.  Σουληναρίου»,
που απέβη άγονος λόγω του ότι στην καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής (21-10-
2014) δεν κατατέθηκε ουδεμία προσφορά.
     2)Την επανάληψη της εν  λόγω δημοπρασίας,  σύμφωνα με το άρθρο 18 της
διακήρυξης, με τους ίδιους όρους όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθμ. 244/2014
απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του  Δήμου Πύλου –  Νέστορος,  για  την  13η

Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών η
10:00  πρωινή  και  με  όσους  έλαβαν  τεύχη  στην  προηγούμενη  ημερομηνία  του
διαγωνισμού. 
     Επειδή όμως, πρώτον η 13η Νοεμβρίου 2014 (για νέα δημοπρασία) δεν πληροί το
εργάσιμο  πενθήμερο  από  την  ημερομηνία  ανάρτηση  της  απόφασης  για  την
ενημέρωση των εργολάβων και δεύτερον η φράση  «…και με όσους έλαβαν τεύχη
στην προηγούμενη ημερομηνία του διαγωνισμού.» αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία,
θα  πρέπει  να  αφαιρεθεί  από  την  απόφαση.  Ύστερα  από  αυτά,  θα  πρέπει  να
ακυρώσουμε την αριθμ. 263/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο σύνολό
της και να λάβουμε νέα. 

     Εισηγούμεθα λοιπόν, πρώτον: την ακύρωση της αριθμ 263/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής στο σύνολό της,  δεύτερον: την εκ νέου έγκριση του αριθμ.
20798/21.10.2014  Πρακτικού  (Νο  1)  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  τρίτον:
σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Διακήρυξης  (απόφαση  244/2014  Οικονομικής
Επιτροπής)  την  επανάληψη  της  δημοπρασίας  με  τους  ίδιους  όρους,  για  την  20η

Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών η
10:00  πρωινή.  Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  με  τους  ίδιους  όρους  όπως
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προανέφερα  στην παραπάνω  αναφερόμενη υπ. αριθ. 244/204  Α.Ο.Ε. Παρακαλώ
όπως αποφασίσουμε σχετικά.       

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     1)Ακυρώνει  την  αριθμ.  263/2014  και  με  ΑΔΑ:  Ω06ΥΩ1Β-Μ3Ι απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  στο  σύνολό  της,  για  τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

     2)Εγκρίνει εκ νέου το αριθμ. 20798/21.10.2014 Πρακτικό (Νο 1) της Επιτροπής
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Τοποθέτηση  συνθετικού
χλοοτάπητα  –  φωτισμού  και  βελτίωση γηπέδου  ποδοσφαίρου  Τ.Κ.  Σουληναρίου»,
που απέβη άγονος λόγω του ότι στην καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής (21-10-
2014) δεν κατατέθηκε ουδεμία προσφορά.

     3)Την επανάληψη της εν λόγω δημοπρασίας,  σύμφωνα με το άρθρο 18 της
εγκεκριμένης  διακήρυξης  (Α.Ο.Ε  244/2014),  με  τους  ίδιους  όρους  όπως  αυτοί
περιγράφονται  στην  αριθμ.  244/2014  και  με  ΑΔΑ:  ΩΞΩ9Ω1Β-6ΕΖ απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, για την 20η Νοεμβρίου 2014
ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών η 10:00 πρωινή. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  284/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   11/11/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                               

                                                                          ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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