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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  155/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηοσ κελός 
επηεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σεηάρηε θαη ώρα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αρηζκ. 13725 θαη από 13.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε – Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 
λόκνπο4555/2018 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 αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Υαξακαξάο Θεόδσξνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).  
 

ΑΠΟΝΣΔ  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ηιίαο, (Μέιε) έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 

 
     Παξίζηαηαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε 
όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζσλόιοσ: επηά (7), βξίζθνληαη παρόληες: πέληε 
(5) θαη απόληες: δσο (2), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Περί έγθρηζες ηοσ 1οσ πραθηηθού ηες Δ.Γ. 
γηα ηο έργο «ΔΝΙΥΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΄΄ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ΄΄ ΜΔ ΔΝΔΜΑΣΑ» θαη αλάζεζες ηες 
ζύκβαζες ζηο κεηοδόηε». 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Περί έγθρηζες ηοσ 1οσ πραθηηθού ηες Δ.Γ. γηα ηο έργο «ΔΝΙΥΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 

΄΄ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ΄΄ ΜΔ ΔΝΔΜΑΣΑ» θαη αλάζεζες ηες ζύκβαζες ζηο κεηοδόηε 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ (20) ΚΑΙ ΑΠΟ  

18/09/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΨΥΟΟΩ1Β-Δ20



 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 13708/12-09-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα έγθξηζε ηνπ 1νπ 
πξαθηηθνύ ηεο Δ.Γ. γηα ην έξγν «ΔΝΙΥΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΄΄ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ΄΄ ΜΔ ΔΝΔΜΑΣΑ» 
θαη αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ζην κεηνδόηε, ην νπνίν πξαθηηθό έρεη σο εμήο: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Νο 1 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

«Δλίζτσζε θηηρίοσ «Οηθία Μπάρθα» κε ελέκαηα» 

 

Ππακηικό Επιηποπήρ Διεξαγυγήρ Δημόζιος Ππόσειπος Μειοδοηικού Διαγυνιζμού κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο πνπ ζπληάρζεθαλ επί ηνπ εληύπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ρνξήγεζε ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 27 θαη 95 ηνπ Ν. 4412/16, κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Δλίζρπζε θηηξίνπ «Οηθία Μπάξθα» κε ελέκαηα»,  πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

 

ηελ  Πύιν, ζηηο  10 Σεπτεμβρίου 2019 εκέξα Τρίτη θαη ώξα 10:00 νη ππνγξάθνληεο   

Πξόεδξνο: Βέξγνο Κσλζηαληίλνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο,  

Σα Μέιε:   Υξπζνβαιάληεο Κόηζεο, Μεραληθόο Σ.Δ., ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο,  

                 Μπισλάο Ησάλλεο Υεκηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο. 

  

που αποτελοφμε την Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ι α γ ω ν ι ς μ ο ύ  δ ι ε ξ α γ ω γ ή σ  τ η σ  α ν ω τ ζ ρ ω  

δ η μ ο π ρ α ς ί α σ  ς φ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  υ π .  Α ρ .  3 4 / 2 0 1 9 *  α π ό φ α ς η  τ η σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή σ  Επιτροπήσ   (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16)  

 

ζπλήιζακε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο ζηελ Πύιν  γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηελ 

νηθεία Γηαθήξπμε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ – ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα θαη 

αθού λάβαμε ςπότη μαρ  

ηελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξ. 137/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην «ΚΗΜΔΗ» ελώ πεξίιεςε ηεο νπνίαο αλαξηήζεθε 

ζην «Διαύγεια».  

 

Κηπύξαμε  ηελ έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δελ θαηαηέζεθαλ ελώπηόλ 

καο  θάθεινη πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα, κεηά από επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθόιινπ θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε 

όηη  έρεη αθηρζεί έλαο θάθεινο πξνζθνξάο θεξύρζεθε ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο.  

Ο θάθεινο απηόο (θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο & θάθεινο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ) έιαβε ηνλ αύμνληα αξηζκό 

Σέζζεξα (4) πνπ γξάθηεθε ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ηνπο. 

         

Οη θάθεινη πνπ παξειήθζεζαλ είλαη νη θάησζη : 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΣΗ 

1 ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΖΝΗΑ Γ. ΜΟΤΣΩΚΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. 

2 Π. ΚΡΗΒΑΝΟ – Π. ΓΡΟΤΟΤΕΑΚΟ Ο.Δ. Γ.Σ. ΔΡΓΟΓΟΜΖ Ο.Δ. 

3 ΗΚΣΗΝΟ Α.Δ. 

4 ΜΔΣΡΟΝ ΑΣΔ 

5 ΑΦΟΗ ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΗ Ο.Δ. 

 
Αθνινύζσο  αποζθπαγίζηηκαν οι οικονομικέρ πποζθοπέρ, κνλνγξάθεζαλ από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, αλαθνηλώζεθαλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο (ηα πνζνζηά έθπησζεο) γηα θάζε δηαγσληδόκελν  θαη 

θαηαρσξήζεθαλ ζηελ ζπλεκκέλε «Καηάζηαζε Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ».  

 

Διέγρζεθε θαηόπηλ, θαηά ην άξζξν 24.3 ηεο δηαθήξπμεο, ε νξζόηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιόγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ε 

νκαιόηεηα απηώλ κεηαμύ ηνπο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελέγσος ομαλόηηηαρ, ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ Δληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΑΔΑ: ΨΥΟΟΩ1Β-Δ20



από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, όπσο απηή (ηπρόλ) δηνξζώζακε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν. 

4412/2016. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νξζνύ ππνινγηζκνύ ηεο Δκ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, ειέγμακε ηηο δαπάλεο εξγαζηώλ 

κεηά ηελ έθπησζε, ην Γεληθό Άζξνηζκα Γαπαλώλ θαηά ηελ πξνζθνξά (π), ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηα Γ.Δ. & Ο.Δ. θαη ην 

ύλνιν Δξγαζηώλ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. θαηά ηελ πξνζθνξά, ελώ ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), έρεη  ππνινγηζηεί  κε ηελ 

αλαγθαία ζηξνγγύιεπζε, ώζηε λα πξνθύπηεη ν κεηνδόηεο. 

 

Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη έκπτωση) 

έχουν ως ακολούθως: 

ειπά 

μειοδοζίαρ 

Α/Α 

(με ζειπά 

καηάθεζηρ) 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΣΗ 

Πποζθοπά 

(ποζοζηό μέζηρ 

ηεκμαπηήρ  

έκπηυζηρ %) 

1 1 
ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΖΝΗΑ Γ. ΜΟΤΣΩΚΟ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. 
50 

2 4 ΜΔΣΡΟΝ ΑΣΔ 44 

3 3 ΗΚΣΗΝΟ Α.Δ. 17 

4 5 ΑΦΟΗ ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΗ Ο.Δ. 10 

5 2 
Π. ΚΡΗΒΑΝΟ – Π. ΓΡΟΤΟΤΕΑΚΟ Ο.Δ. Γ.Σ. 

ΔΡΓΟΓΟΜΖ Ο.Δ. 
7 

 
 ηε ζπλέρεηα θαη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε αλνίρζεθαλ νη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

ειέγρζεθαλ θαη κνλνγξάθεζαλ. Καηά ην ζηάδην απηό ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζηώζεθε όηη ε εηαηξεία  

«ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΖΝΗΑ Γ. ΜΟΤΣΩΚΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.» δελ ππέβαιιε εκπξόζεζκα (ήηνη έσο 

09.09.2019) αίηεζε γηα παξαιαβή ηνπ εληύπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, επνκέλσο ράλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκό. Αθόκε όκσο θαη αλ είρε ππνβάιιεη εκπξόζεζκα ηελ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ εληύπνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ζα  απνθιείνληαλ θαη πάιη από ην δηαγσληζκό, δηόηη δελ έρεη ππνγξάςεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 

            Αθνινύζσο ειέγρζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο θαη επξέζεζαλ όιεο έγθπξεο θαη ζε 

ηζρύ. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο ν 

θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ζπλερίδνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 

ειπά 

μειοδοζίαρ 

Α/Α 

(με ζειπά 

καηάθεζηρ) 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΣΗ 

Πποζθοπά 

(ποζοζηό μέζηρ 

ηεκμαπηήρ  

έκπηυζηρ %) 

1 4 ΜΔΣΡΟΝ ΑΣΔ 44 

2 3 ΗΚΣΗΝΟ Α.Δ. 17 

3 5 ΑΦΟΗ ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΗ Ο.Δ. 10 

4 2 
Π. ΚΡΗΒΑΝΟ – Π. ΓΡΟΤΟΤΕΑΚΟ Ο.Δ. Γ.Σ. 

ΔΡΓΟΓΟΜΖ Ο.Δ. 
7 

 

 Καηόπηλ απηώλ εηζεγνύκαζηε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ κεηνδόηε : «ΜΕΣΡΟΝ ΑΣΕ». 

  

Σν παξόλ Πξαθηηθό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε όπσο πην θάησ. 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΜΔΛΖ 

  ΒΔΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ                                                              ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ ΚΟΣΖ  

 ΜΤΛΩΝΑ ΗΩΑΝΝΖ    

                             

 

πλνδεύεηαη από : 

Καηάζηαζε Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΥΟΟΩ1Β-Δ20



Παραθαιώ όπως αποθαζίζοσκε ζτεηηθά 
 
     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 ο θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
 

1)Δγθξίλεη ην 1ν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «ΔΝΙΥΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 
΄΄ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ΄΄ ΜΔ ΔΝΔΜΑΣΑ», όπσο απηό αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο 
ηεο παξνύζαο απόθαζεο.   
 
2)Σελ αλάδεημε θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, ηνπ σο άλσ αλαθεξνκέλνπ έξγνπ, ζηνλ 
πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα «ΜΔΣΡΟΝ ΑΣΔ», κε πξνζθνξά (πνζνζηό 
κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο) ζαξάληα ηέζζεξα επί ηνηο εθαηό (44,00%).   
 

 
Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  155/2019 

 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΗ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύιος   18/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                          ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΨΥΟΟΩ1Β-Δ20
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