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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  18/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 4ε ηνπ κελόο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 1556 θαη από 31.01.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ πνπ είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 
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. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο 
Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, Κνληνγόλεο Πεξηθιήο, Λεπηάθε Πειαγία, (Μέιε). 

   
ΑΠΟΝΣΔ  

Καλάθεο Ηιίαο, θαζώο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηή ηνπ, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ: Πύινπ, Υώξαο, Μεζώλεο, Ακπεινθύηνπ. 
ΑΠΟΝΣΔ: Κνξώλεο, Υαξαθνπηνύ, Βαζηιηηζίνπ, νπιελαξίνπ, Υαλδξηλνύ, Μεζνπνηάκνπ. 
 
     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. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο»  

θαη νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν) θαθέινπ  

ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΙΑ (3) ΚΑΙ ΑΠΟ  

04/02/2020 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6ΩΓΜΩ1Β-41Σ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηνπ 
δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε 
παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο» θαη νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο 
απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν) θαθέινπ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε γηα έγθξηζε ην 1ν Πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ 
Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο» θαη νξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ 
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ σο εμήο:  
 

1ν ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

 
ηελ Πύιν ζήκεξα ηελ 9ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Πέκπηε ,ζην 
Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο πνπ ζπγθξνηήζεθε ζύκθσλα κε 
ηελ ππ. αξ. 255/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016), 
απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ. 
 
Κσλζηαληίλνο Βέξγνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ., σο πξόεδξνο 
Υξπζνβαιάληεο Κόηζεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. σο κέινο 
Υξήζηνο Γεκπεγηώηεο, Γηνηθεηηθόο Γ.Δ., σο κέινο, 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ην 1ν Πξαθηηθό γηα ηελ πξνκήζεηα κε ειεθηξνληθό αλνηθηό 
δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά,  βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο , γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ 
ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ» ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 150/19  κειέηε ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο Γ. Πύινπ - Νέζηνξνο θαη ηελ 223/2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο 
πνπ θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μέζσ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο ΔΗΓΗ θαη 
γηα ηνλ ζπζηεκηθό αξηζκό ηνπ δηαγσληζκνύ ''82702'' ππνβιήζεθαλ δύν πξνζθνξέο από ηηο 
εηαηξίεο:  «ΒΟΡΒΙΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Ο.Δ.» θαη «ΠΑΡΚΟΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ.» 
Η εηαηξεία «ΠΑΡΚΟΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ.»  έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κόλν ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιιεη νύηε ειεθηξνληθά νύηε θαη ζε έληππε κνξθή ηα ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ, επνκέλσο ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη. 
Η Δπηηξνπή αθνύ εμέηαζε ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα «ΒΟΡΒΙΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Ο.Δ.» ζε ζρέζε κε ηελ  αξηζ. 223/2019  Απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηαπηζηώλεη όηη  θαηέζεζε ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή πιήξε 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο.  

Δλ ζπλερεία ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηελ νπνία 
θάλεη απνδεθηή ζην ζύλνιό ηεο. 

Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνρώξεζε ζε έιεγρν ηεο γλεζηόηεηαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΟΡΒΙΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Ο.Δ.» από ηνλ νπνίν βεβαηώζεθε ε 
γλεζηόηεηά ηεο. 

 

Έηζη ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό  ζε ηξία αληίηππα, ππνγξάθεθε σο παξαθάησ 

Κωλζηαληίλνο Βέξγνο     Υξπζνβαιάληεο Κόηζεο      Γεκπεγηώηεο Υξήζηνο 

ΑΔΑ: 6ΩΓΜΩ1Β-41Σ



 
     Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν) θαθέινπ ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, πξνηείλεηαη ε 25ε Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα ε 11ε 
π.κ.. 
    

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 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.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
1)Δγθξίλεη ην 1ν Πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ 
γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο», όπσο απηό αθξηβώο 
αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
 
2)Οξίδεη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν) θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηελ 
25ε Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα ε 11ε π.κ.. 
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  18/2020 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΗ     ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ  

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύινο   04/02/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΩΓΜΩ1Β-41Σ
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