
                    
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
        ΓΗΜΟ  
ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
        ΔΓΡΑ:  ΠΤΛΟ 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 158/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 30ε ηνπ κελόο 
επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 14368 θαη από 25.09.2019 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), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο 
Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Κνληνγόλεο Πεξηθιήο, 

Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε).  
  

ΑΠΟΝΣΔ  
Οπδείο 

 
     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.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Καξβέιαο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε όηη 
πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: επηά (7) 
θαη απόληεο: κεδέλ (0), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ ηεο Δ.Γ. γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν  

«ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο»  

θαη θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην κεηνδόηε 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ  
30/09/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6ΕΧΗΩ1Β-ΠΗΖ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ ηεο Δ.Γ. 
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - 
αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο» θαη 
θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην κεηνδόηε» θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 75 «Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 
παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή 
ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 
    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θξίζεθε σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 
πιεηνςεθία, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ. 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 14465/26-09-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ 
πξαθηηθνύ ηεο Δ.Γ. γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ 
Μεζώλεο» θαη θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην κεηνδόηε, γηα ην νπνίν 2ν πξαθηηθό ιάβαηε 
γλώζε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο όηαλ ην ζέκα απηό απνθαζίζηεθε λα ζπδεηεζεί εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
 

Παξαθαιώ όπσο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Ζ 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 σ λ α     
 
1)Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό Νν2 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 14453/26-09-2019 ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ 
ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο», όπσο 
αθξηβώο απηό αθνινπζεί παξαθάησ: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Νν 2 
Αξ. Πξση. : 14453/26-09-2019 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γηα ην δηαγσληζκό ηεο Πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΓΔ- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ 
ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο» ηνπ 
Γήκνπ Πύινπ -Νέζηνξνο. 

 
Πξαθηηθό Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην  αμηνιόγεζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο: 
«ΠΔΕ- Ππομήθεια και τοποθέτηση υωτιστικών σωμάτων - αστικού εξοπλισμού λιμένορ 
Κοπώνηρ και παπαλιακήρ ζώνηρ τκ Μεθώνηρ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 40.520,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ ΦΠΑ). 
 

ΑΔΑ: 6ΕΧΗΩ1Β-ΠΗΖ



ηελ Πύιν ζήκεξα ηελ 26ε επηεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:30, ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ 
πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, 
απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ. 
1. Βέξγνο Κσλζηαληίλνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 3, σο πξόεδξνο 
2. Κόηζεο Υξπζνβαιάληεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 3, σο ηαθηηθό κέινο 
3. Κνηζνβόο Αζαλάζηνο, Ζιεθηξνιόγνο ΓΔ 24, σο ηαθηηθό κέινο γηα πξνκήζεηεο πνπ 

αθνξνύλ ζε ειεθηξνινγηθό πιηθό 
  
πνπ απνηεινύκε ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 13/2019 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016).  

 
ζπλήιζακε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο ζηελ Πύιν γηα ηελ ζύληαμε ηνπ 2νπ 
πξαθηηθνύ (επί ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νηθεία 
Γηαθήξπμε θαη 
 
αθνύ ιάβακε ππόςε καο  
α. ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξ. 
113/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο. 
β. Σν κε αξ. πξση. 12789/19-08-2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
γ. Σελ ππ. αξ. 146/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 
πεξί εγθξίζεσο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ 
δ. Σελ κε αξ. πξση. 13848/16-09-19 πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο πξνο ηνλ 
πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 
17 ηεο δηαθήξπμεο 
ε. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ αλαδόρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ηελ 19-09-19 
Καη αθνύ δηαπηζηώζακε ηελ πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ εηζεγνύκαζηε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «Β. 
ΚΑΤΚΑ Α.Δ.» ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

α/α      
Σηκνινγ. 

Δίδνο εξγαζίαο Μνλάδα Πνζόηεηα  
Σηκή  Γαπάλε 

Μνλάδ. Μεξηθή Οιηθή 

  Φσηηζηηθά ζώκαηα (CPV: 31527200-8 Φσηηζηηθά εμσηεξηθώλ ρώξσλ) 

1 
Ηζηόο θσηηζκνύ ύςνπο 4,00 κέηξσλ 
πιήξεο (κε αθξνθηβώηην θαη ζπξίδα) 

ηεκ. 38.00 340.00 12,920.00   

2 Γηπιόο βξαρίνλαο ηεκ. 25.00 75.00 1,875.00   

3 Σξηπιόο βξαρίνλαο ηεκ. 13.00 100.00 1,300.00   

4 Φσηηζηηθό κε ιακπηήξα led 30W ηεκ. 15.00 75.00 1,125.00   

5 Φσηηζηηθό κε ιακπηήξα led 50W ηεκ. 59.00 75.00 4,425.00   

6 Λακπηήξαο led 50W ηεκ. 20.00 20.00 400.00   

7 Βάζε ηζηνύ 4m ηεκ. 58.00 50.00 2,900.00   

8 Καιώδην NYY 3x1.5m2 ηεκ. 165.00 1.00 165.00   

9 Καιώδην NYY 4x2.5m2 ηεκ. 300.00 5.00 1,500.00   

10 
Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, 
κνλόθισλνο, δηαηνκήο 16mm² 

m 300.00 4.00 1,200.00   

11 
σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ, 
βαξέσο ηύπνπ, δηέιεπζεο θαισδίσλ, 
δηακέηξνπ Φ32 

m 300.00 3.00 900.00   

12 

Πιάθα γεηώζεσο δηαζηάζεσλ 500 x 
500 x 5mm από γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα κε ράιθηλν αγσγό θαη 
αθξνδέθηε  

ηεκ. 1.00 100.00 100.00   

13 
ύλδεζε ειεθηξνθσηηζκνύ Κνξώλεο 
κε πθηζηάκελν pillar 

θ.α. 1.00 100.00 100.00   

            28,910.00 

ΤΝΟΛΟ  28,910.00 

Φ.Π.Α. 24%  6,938.40 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ 35,848.40 

 

ΑΔΑ: 6ΕΧΗΩ1Β-ΠΗΖ



Σν παξόλ Πξαθηηθό ζπληάρζεθε ζε ηξία αληίηππα θαη ππνγξάθηεθε όπσο πην θάησ. 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 
  ΒΔΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ                                                ΚΟΣΖ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ 
                                ΚΟΣΟΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 
 
 
 
2)Σελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο 
δώλεο ηθ Μεζώλεο», ζηελ εηαηξεία «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ.» ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο 
πξνζθνξά ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθό Νν2 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 14453/26-
09-2019 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  158/2019 
 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   30/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                           ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΕΧΗΩ1Β-ΠΗΖ
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