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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα 
συνεδριάσεων), που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος, σήμερα την 11η του μηνός 
Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση ύστερα 
από την αριθμ. 5427 και από 10.04.2019 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 75 του νόμου 3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. 
 

Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος,  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Κοντογόνης Περικλής, Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη). 
 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία, Αποστολόπουλος 
Κωνσταντίνος, (Μέλη). 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

καθώς επίσης και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν. 
 
     Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο 
Γεώργιος Αναστασόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
 
     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού διαπίστωσε 
ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: 
τέσσερις (4) και απόντες: τρεις (3)

 

, όπως αναφέρονται πιο πάνω κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί για το 
κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτού. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η 
συνεδρίαση αυτή είναι κατεπείγουσα και το θέμα αυτό είναι κατεπείγον όπως αναγράφεται 
στην πρόσκληση καθότι, θα πρέπει να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό και άλλα 
πτυχία, πρέπει να δοθεί παράταση στο διαγωνισμό διότι η 16η Απριλίου 2019 είναι η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ελάχιστα χρονικά περιθώρια).  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Συμμετοχή πτυχίων ΜΕΕΠ κατηγορίας Η/Μ στο διαγωνισμό του έργου 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ  
Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΚΤΩ (8) ΚΑΙ ΑΠΟ  

11/04/2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 



ΑΔΑ: 69ΡΧΩ1Β-ΣΡΗ



     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 

   

«Συμμετοχή πτυχίων ΜΕΕΠ κατηγορίας 
Η/Μ στο διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ». 

     Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 5425/10-04-2019 εισήγηση 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για συμμετοχή πτυχίων ΜΕΕΠ 
κατηγορίας Η/Μ στο διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ». Συνεχίζοντας η 
σχετική εισήγηση αναφέρει όπως προβούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για λήψη απόφασης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και όλων των επιμέρους προθεσμιών αντίστοιχα, κατόπιν ερωτήματος που 
τέθηκε από Οικονομικό φορέα και απαιτεί τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.  
     Σε απάντηση ερωτήματος από οικονομικό φορέα, επί του διαγωνισμού με συστημικό 
αριθμό 81086 για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» σχετικά με την συμμετοχή 
των πτυχίων ΜΕΕΠ κατηγορίας Η/Μ σε έργα ύδρευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  
του  Ν. 6422/34 και των Εγκυκλίων 20, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312/13-07-1997 και 
Εγκ. 10, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/122/2/Π.Ε./Φ.Ν.312/06-04-2000, όπου γίνεται  σαφές ότι 
εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης χαρακτηρίζονται ηλεκτρομηχανολογικά έργα, 
γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων. 
     Λόγω της τροποποίησης των όρων της διακήρυξης εισηγούμαστε την παράταση κατά 
ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 
(ήτοι έως την 26η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή) καθώς και όλων των επιμέρους 
προθεσμιών αντίστοιχα. 
  

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, 75 του νόμου 
3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α    
 
     Για το λόγο που αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, τροποποιεί 
τους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται στην 42/2019 Α.Ο.Ε. ως εξής:  
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
και εγκρίνει την παράταση κατά ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, (ήτοι έως την 26η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή) 
καθώς και όλων των επιμέρους προθεσμιών αντίστοιχα, του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ Δ. ΠΥΛΟΥ – 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ».  
Αναφορικά με τον χρόνο ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, και επειδή κάποιοι 
οικονομικοί φορείς, ενδέχεται να έχουν ήδη εκδώσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
τους, θα γίνουν δεκτές οι εγγυητικές επιστολές είτε έχουν χρόνο ισχύος έως την 16-02-2020 
είτε έως την 26-02-2020. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  62/2019 
 



ΑΔΑ: 69ΡΧΩ1Β-ΣΡΗ



 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

       (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
 
 
 

                                                   Πύλος   11/04/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

 
                                                                                         ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 



ΑΔΑ: 69ΡΧΩ1Β-ΣΡΗ
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