
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     157  /2015

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στο Γραφείο Δημάρχου, σήμερα την 9η του
μηνός  Σεπτεμβρίου  του  έτους  2015  ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα
12:00,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  14635 και  από 04.09.2015 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 στα θέματα που αναφέρονται στην
ημερήσια διάταξη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Κοντογόνης Περικλής,

Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη).   

ΑΠΟΝΤΕΣ 
(έστω και αν νομίμως κλήθηκαν)

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος Νικόλαος,
(Μέλη). 

 (καθώς επίσης και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους)

     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), βρίσκονται
παρόντες  τέσσερις (4) και  απόντες τρεις  (3),  όπως  αναφέρονται  πιο  πάνω  και
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εγκριση του Νο1 και με Αρ. Πρωτ.: 14859/08.09.2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 
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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το  1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «  Εγκριση του Νο1 και με Αρ. Πρωτ.:
14859/08.09.2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με
τίτλο  «  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Τ.Κ.  ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ  -
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ  »» και  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα
σχετικά στοιχεία του θέματος, ζήτησε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75
«Λειτουργία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  του
νόμου  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα ΄΄Καλλικράτης΄΄» στην αρχή της συνεδρίασης να συζητηθεί
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
     Το θέμα αυτό κρίθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως κατεπείγον, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση
γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία μετά την εξάντληση της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών για έγκριση το Νο1 και με
Αρ. Πρωτ.:  14859/08.09.2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Τ.Κ.  ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ  -
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»,  ο  οποίος  διαγωνισμός  απέβη  άγονος λόγω μη  συμμετοχής
κανενός  διαγωνιζόμενου  να  καταθέσει  προσφορά  και  θα  πρέπει  να  οριστεί  νέα
ημερομηνία  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Διακήρυξης.  Το  ως  άνω
αναφερόμενο πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1

Αρ. Πρωτ. :     14859    

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ -

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»

Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το 

σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 και έλεγχο ομαλότητας για 

την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. 

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»,  προϋπολογισμού 615.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ).

Στην  Πύλο, την  8η Σεπτέμβρη 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι υπογράφοντες  
Πρόεδρος: Βέργος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, 
Τα Μέλη:   Κότσης Χρυσοβαλάντης, Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, και 
Παρασκευοπούλου Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, 

που  αποτελούμε  την  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ   δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  α ν ω τ έ ρ ω
δ η μ ο π ρ α σ ί α ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  υ π .  Α ρ .  3 3 / 2 0 1 5  α π ό φ α σ η  τ η ς
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  Επιτροπής   (άρθρο 21 του Π.Δ.609/85 και  του άρθρου 2 του Ν 3263/04)
(ΑΔΑ: ΩΩΖΜΩ1Β-Μ16)
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συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου Πύλου - Νέστορος στην Πύλο  για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα 
με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν 
σήμερα και
αφού λάβαμε υπόψη μας 
την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 134/2015 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις 
εφημερίδες :

1. Ελευθερία (Ημερήσια της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο)
2. Θάρρος (Ημερησία της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο
3. Φωνή της Δευτέρας (Εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο)
4. Γενική Δημοπρασιών (Ειδική για δημοσιεύσεις διακηρύξεων ή οικονιμικών ειδήσεων)
5. Ηχώ των Δημοπρασιών (Ειδική για δημοσιεύσεις διακηρύξεων ή οικονομικών ειδήσεων)

Κηρύξαμε  την έναρξη της παραλαβής των προσφορών.  

           Στη συνέχεια  κηρύχθηκε, μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού 
διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές, τη λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85.

Κατά την διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας και μέχρι την λήξη της δεν προσήλθε κανένας διαγωνιζόμενος
για να καταθέσει προσφορά στην Επιτροπή.

Κατόπιν αυτών η δημοπρασία χαρακτηρίζεται ως άγονη και θα επαναληφθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                         ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

              ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

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)Εγκρίνει το Νο1 και με Αριθμό Πρωτοκόλλου 14859/08.09.2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ  Τ.Κ.  ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ -  ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»,  ο  οποίος  διαγωνισμός  απέβη
άγονος λόγω μη συμμετοχής κανενός διαγωνιζόμενου.
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     2)Ορίζει νέα ημερομηνία επανάληψης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης την 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10η πρωινή.  

     3)Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 134/2015 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  σύμφωνα  με  την  οποία
καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  157/2015

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   09/09/2015
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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