
                    
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
    ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ 
        ΔΗΜΟ  
ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
        ΕΔΡΑ:  ΠΤΛΟ 
 
 

ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  11/2020 

 
 
 
 
 
 
     Σηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο 
Θαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 09:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 993 θαη από 24.01.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια 
Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο 
Σπκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ Γεκνηηθώλ 
παξαηάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό 
ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 
134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Χαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο 

Θεόδσξνο, Χξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, Σππξνπνύινπ Δπζηαζία, Λεπηάθε – Αξβαλίηε Πειαγία, 
(Μέιε).   

ΑΠΟΝΣΕ  
Καλάθεο Ζιίαο, θαζώο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηή ηνπ, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ Σνθία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΘ ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ 
ΠΑΡΟΝΣΕ: Πύινπ Ζιίαο Γνπξλάο. ΑΠΟΝΣΕ: Γηαιιειήο Νηθόιανο. 

     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία 
θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: έμη (6) θαη απόληεο: έλαο (1), όπσο 
αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο 
δηαγωληζκνύ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηε δηαδεκνηηθή νδνπνηία πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ηνλ θπθιώλα «Ζνξκπά» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ 
πξνζωξηλό αλάδνρν». 
 
     Σπλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε γηα έγθξηζε ην 1ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηε δηαδεκνηηθή νδνπνηία πνπ πξνθιήζεθαλ 
από ηνλ θπθιώλα «Ενξκπά» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, σο εμήο: 

ΠΕΡΘΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ 
Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε 
δεκηώλ ζηε δηαδεκνηηθή νδνπνηία πνπ πξνθιήζεθαλ από ηνλ θπθιώλα «Ζνξκπά» θαη 

αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζωξηλό αλάδνρν 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΘΚΟ  
ΜΕ ΑΡΘΘΜΟ ΔΤΟ (2) ΚΑΘ ΑΠΟ  

28/01/2020 ΣΑΚΣΘΚΗ ΤΝΕΔΡΘΑΗ 
ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ  

ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΖΟΡΜΠΑ»» 

 

Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές που συντάχθηκαν επί του εντύπου οικονομικής προσφοράς, που παράχθηκε από το 

ΕΣΗΔΗΣ και επισύναψε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Οι προσφορές 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του Ν. 4412/16, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, 
για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΖΟΡΜΠΑ»» 

προϋπολογισμού 724.000,00€ (με τον ΦΠΑ). 

 

Σήμερα, στις  20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:00 οι υπογράφοντες:   

Ο Πρόεδρος: Βερούτης Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Τα Μέλη:   1. Πανόπουλος Βασίλειος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης 

      2. Κότσης Χρυσοβαλάντης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., 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  διεξαγωγής της ως ανωτέρω διαδικασίας, 

μέσω της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης : mimed-ecb-a-2-id-aa-4794-eba-0000-00-00-

00:00:00:000000), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 214/2019 (ΑΔΑ: Ω9Θ4Ω1Β-Ο4Ο) Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την συγκρότηση της 3/μελούς επιτροπής για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

συνήλθαμε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του έργου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν.4412/16 

όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και αφού λάβαμε υπόψη μας: 

Α) την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 213/2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 

site:www.pylos-nestor.gr, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΩΗ2Ω1Β-ΚΣ2), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 

19PROC005922480) και στις εφημερίδες : 

1. Ελευθερία (Ημερήσια της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

2. Μεσσηνιακός Λογος (Εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

3. Θάρρος (Ημερήσια της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ



Β) την 231/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία δόθηκε παράταση της 

καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τέσσερις ημέρες, ήτοι έως 20-

12-2019, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο site:www.pylos-nestor.gr,  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 

ΨΖΧ5Ω1Β-ΔΝΛ), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC006031958) και στις εφημερίδες : 

4. Ελευθερία (Ημερήσια της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

5. Μεσσηνιακός Λογος (Εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

6. Θάρρος (Ημερήσια της πρωτεύουσας του νομού όπου εκτελείται το έργο) 

 

Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου έλαβε συστημικό αριθμό: 86654. Η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποίησε στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχθη από 

το σύστημα και ο οποίος έχει ως εξής: 

 

 

ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ 1:  Κ ΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

 
 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατά τα ακόλουθα 

στάδια. 

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που οριζόταν, στο άρθρο 18 της Διακήρυξης 

του έργου, δηλαδή στις 11:00 μ.μ., προέβη, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και εν συνεχεία του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” των συμμετεχόντων.  

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, καταγράφηκαν στον 

ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ 2:  Κ ΑΤΑΓΡ ΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα ΤΕΥΔ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚ/ΚΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 139021 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΔΕ  ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62427 - ΝΑΙ 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ



2 139033 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΔΕ 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62715 - ΝΑΙ 

3 138551 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΩΤΗ» 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62594 - ΝΑΙ 

4 138730 
Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. 
ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.» 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62932 - ΝΑΙ 

5 139064 ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62811 - ΝΑΙ 

6 139245 
ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-63355 - ΝΑΙ 

7 138545 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΟΥΣΗΣ» 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62527 - ΝΑΙ 

 

 

Β. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως 

αυτός παρήχθη από το υποσύστημα, προκειμένου  να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ 3:  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡ Α Μ ΕΙΟΔΟΣΙ ΑΣ  

 
 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Τελικά οι παραδεκτές οικονομικές προσφορές, καταχωρήθηκαν, κατά τη σειρά μειοδοσίας, ως 

κατωτέρω: 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ



  

ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ 4:  Π ΑΡ ΑΔΕΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡ Α ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

 

 
 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, 

κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

 Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικασίας εισόδου στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών 

επιστολών του ΤΜΕΔΕ  διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα ΤΕΥΔ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 139021 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΔΕ  ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62427 52346/16-01-2020 

2 139033 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΔΕ 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62715 52349/16-01-2020 

3 138551 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΩΤΗ» 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62594       52344/16-01-2020 

4 138730 
Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. 
ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. 
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.» 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62932 52345/16-01-2020 

5 139064 ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62811 52338/16-01-2020 

6 139245 
ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-63355 52347/16-01-2020 

7 138545 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΙ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-62527 52348/16-01-2020 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΟΥΣΗΣ» 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών, για το σύνολο των διαγωνιζομένων η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλες οι 

προσφορές συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και συνεπώς γίνονται όλες δεκτές, καθώς και 

ότι στην πρώτη θέση μειοδοσίας, με μέση έκπτωση προσφοράς 53,57% βρίσκεται ο οικονομικός 

φορέας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΔΕ».   

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του 

οικονομικού φορέα «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΔΕ», με μέση έκπτωση προσφοράς 53,57%. 

Υποβλήθηκε επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

                                                                                                ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

                                                                                                         ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

VASILEIOS 
VEROUTIS

Digitally signed 
by VASILEIOS 
VEROUTIS 
Date: 2020.01.24 
08:57:57 +02'00'
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Παρακαλώ όπως απουασίσοσμε στετικά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο ηα 
αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 
Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από 
ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό υ ω ν α     
 
1)Εγθξίλεη ην Πξαθηηθό Νν1 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 
ζηε δηαδεκνηηθή νδνπνηία πνπ πξνθιήζεθαλ από ηνλ θπθιώλα «Ζνξκπά», όπσο απηό 
αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
 
2)Σελ αλαθήξπμε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα «ΕΤΣΑΘΘΟ ΣΖΘΚΑΚΗ 
ΕΔΕ» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο πελήληα ηξία θόκκα πελήληα επηά επί ηνηο εθαηό 
(53,57%).   
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  11/2020 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     ΣΑ ΜΕΛΗ     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΘΝΟΣΗΣΑ  

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύλος   28/01/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: Ψ80ΓΩ1Β-ΩΚΟ
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