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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
     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 του 1ου πρακτικού του άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια 

πολυμηχανήματος έργου (τύπου γεωργικού ελκυστήρα) 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΑΠΟ  

28/01/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΩΚΩ1Β-ΦΩΧ



 
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση του 1ου πρακτικού του άγονου 
διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου (τύπου γεωργικού 
ελκυστήρα)». 
 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε για έγκριση το Πρακτικό Νο1/17-01-2020 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου (τύπου γεωργικού 
ελκυστήρα) σύμφωνα με το οποίο πρακτικό δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς. 
Θα πρέπει να εγκρίνουμε το πρακτικό αυτό και να κηρύξουμε άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό. 
Το δε πρακτικό έχει ως εξής:      
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
Αρ. Πρωτ. : 17-01-2020 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Για το διαγωνισμό της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)» του Δήμου Πύλου -Νέστορος. 

 
Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο  αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)», προϋπολογισμού 
60.000,00 € (προ ΦΠΑ 24%). 
 
Στην Πύλο σήμερα την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών 
προμηθειών του Δήμου Πύλου - Νέστορος σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, 
αποτελούμενη από τους κ.κ. 
 
1. Πετρόπουλος Ιωάννης, ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, ως πρόεδρος για 

προμήθειες που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
2. Κότσης Χρυσοβαλάντης, ΤΕ 3 Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος  
3. Δεμπεγιώτης Χρήστος, ΔΕ 1 Διοικητικός, ως μέλος  
  
που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ανωτέρω σύμφωνα με την υπ. αρ. 255/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).  

 
συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου Πύλου - Νέστορος στην Πύλο για την διενέργεια της 
δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη και 
αφού λάβαμε υπόψη μας  

την διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 253/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 
 
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και έως την ώρα λήξης παραλαβής 

προσφορών (10:30π.μ.) δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς και στη συνέχεια  
κηρύχθηκε, μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού διαπιστώθηκε 
ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές, τη λήξη της παραλαβής. 
 
Εφ’ όσον δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται 
να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός. 
 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 
 

ΑΔΑ: ΨΟΩΚΩ1Β-ΦΩΧ



Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

       
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
 
 
                    ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
 
 
     
 
 

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     

 
1. την έγκριση του Πρακτικού Νο1/17-01-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
προμήθεια πολυμηχανήματος έργου (τύπου γεωργικού ελκυστήρα) όπως αυτό ακριβώς 
αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και κηρύσσει τον ως άνω 
αναφερόμενο διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ λόγω του ότι ΔΕΝ κατατέθηκε κανένας φάκελος 
προσφοράς. 
2.  την επανάληψη της διαδικασίας με νέες τεχνικές προδιαγραφές και όρους δημοπράτησης 
προκειμένου ο διαγωνισμός να είναι πιο προσιτός στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  12/2020 
 
 
 

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 

ΑΔΑ: ΨΟΩΚΩ1Β-ΦΩΧ
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