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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 28η του μηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την αριθμ. 993 και από 24.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. 

Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. 
Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στους κ.κ. Επικεφαλείς των 
Δημοτικών παρατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους νόμους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 
4623/2019 Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019 και ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χαραμαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Βουγιούκας 
Θεόδωρος, Χρονόπουλος Αναστάσιος, Σπυροπούλου Ευσταθία, Λευτάκη – Αρβανίτη 

Πελαγία, (Μέλη). 
   

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Κανάκης Ηλίας, καθώς και ο νόμιμος αναπληρωτή του, έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν.  

 
     Δεν παρίστανται με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και η Επικεφαλής της 3ης Ελάσσονος 
Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πύλου Ηλίας Γουρνάς. ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιαλλελής Νικόλαος. 

 
     Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο 
Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
 
     Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: έξι (6) και απόντες: ένας 
(1), όπως αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Έγκριση παράτασης του διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση νέου Σχολικού 

Συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου 
στη Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος» λόγω της πολυπλοκότητας του 

έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες 
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     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση παράτασης του διαγωνισμού 
για το έργο: «Ανέγερση νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης, 
στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου - 
Νέστορος» λόγω της πολυπλοκότητας του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες». 

 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας 
Ζωής εισηγήθηκε την παράταση του διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση νέου Σχολικού 
Συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. 
Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος» λόγω της πολυπλοκότητας και της συνθετότητας 
του έργου. Πράγματι, για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν 80 και πλέον σχέδια με 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς,  προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με 
ασφάλεια. Δεδομένου ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 6.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., η μη επιμελής σύνταξη της οικονομικής προσφοράς του μειοδότη, μπορεί να 
συμπαρασύρει και την ομαλή εκτέλεση του έργου. 
 
 

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 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα κατόπιν των 
αντικαταστάσεών τους από τους νόμους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 
Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

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

 
     Εγκρίνει την παράταση του διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση νέου Σχολικού 
Συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. 
Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος» κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 
Παρασκευή 14-02-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών), με ταυτόχρονη παράταση και όλων των επί μέρους προθεσμιών της οικίας 
διακήρυξης,  για το λόγο που αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.   
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  9/2020 
 
 
 

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

      (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
 
 

                                                   Πύλος   28/01/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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