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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 17η του μηνός 
Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την αριθμ. 5570 και από 12.04.2019 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 αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. 
 

Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος,  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Κοντογόνης Περικλής, Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη). 
 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία,  
ΑΠΟΝΤΕΣ  

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, (Μέλη). 
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. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Έγκριση 2ης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

καθώς και των επί μέρους προθεσμιών για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο 
«Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου & Τ.Κ. Μεθώνης  

Δήμου Πύλου – Νέστορος» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ  
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     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση 2ης παράτασης της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και των επί μέρους 
προθεσμιών για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 
οικισμού Πετροχωρίου & Τ.Κ. Μεθώνης Δήμου Πύλου – Νέστορος»»

    Το θέμα αυτό κρίθηκε (αποφασίστηκε) με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως κατεπείγον, συζητήθηκε προ της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθη απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, ήτοι 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. 

 και έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά στοιχεία του θέματος και 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. 

 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 5766/17-04-
2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για έγκριση 2ης 
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και των επί μέρους 
προθεσμιών για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης οικισμού 
Πετροχωρίου & Τ.Κ. Μεθώνης Δήμου Πύλου – Νέστορος». 
     Με την υπ’ αριθμ. 62/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 
οικισμού Πετροχωρίου & Τ.Κ. Μεθώνης Δήμου Πύλου – Νέστορος» και δόθηκε παράταση 
της καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών, εκ παραδρομής έως την Μεγάλη 
Παρασκευή 26.04.2019. Όπως γίνεται κατανοητό η ημερομηνία αυτή πρέπει να αλλάξει και 
επιλέγεται σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 07.05.2019, ώρα 
10:00 με αντίστοιχη παράταση και όλων των επί μέρους προθεσμιών. 
 

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    
 
     Εγκρίνει και για το λόγο που αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, 
τη χορήγηση 2ης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς 
και όλων των επί μέρους προθεσμιών για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση 
δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου & Τ.Κ. Μεθώνης Δήμου Πύλου – Νέστορος», με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 07.05.2019, ώρα 10:00 με 
αντίστοιχη παράταση και όλων των επί μέρους προθεσμιών. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  64/2019 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

       (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 

                                                   Πύλος   17/04/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

 
                                                                                         ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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