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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  200/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 12ε ηοσ κελός 
Νοεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σρίηε θαη ώρα 18:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αρηζκ. 16906 θαη από 08.11.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ 
πνπ είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ Κνηλόηεηάο ηνπο, 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), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΕ  

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

Πρόεδροη Κοηλοηήηωλ  
(ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8, άξζξν 77, λόκνο 4555/2018 ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2019) 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
Υώξαο: Γεκεηξόπνπινο Γηνλύζηνο, Μεζώλεο: Λίγγξεο Παλαγηώηεο, 

Κνξπθαζίνπ: ύξλνο ππξίδσλ, Ακπεινθύηνπ: Φπρνγπηόο Παλαγηώηεο,  
Ρσκαλνύ: Μπισλάο Διεπζέξηνο. 

ΑΠΟΝΣΕ 
Πύιαο: Αιεμόπνπινο Ισάλλεο. 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ 
Έγθρηζε ηοσ 2οσ πραθηηθού ηες Επηηροπής Δηαγωληζκού θαη θαηαθύρωζε ηες 

ζύκβαζες θαηαζθεσής ηοσ έργοσ  

«Έργα ελίζτσζες δηθηύοσ ύδρεσζες Δ.Ε. Νέζηορος Δήκοσ Πύιοσ – Νέζηορος» 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ (25) ΚΑΙ ΑΠΟ  

12/11/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 



ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ



 
     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 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 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: «Έγθρηζε ηοσ 2οσ πραθηηθού ηες 
Επηηροπής Δηαγωληζκού θαη θαηαθύρωζε ηες ζύκβαζες θαηαζθεσής ηοσ έργοσ 
«Έργα ελίζτσζες δηθηύοσ ύδρεσζες Δ.Ε. Νέζηορος Δήκοσ Πύιοσ – Νέζηορος»». 
 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 16875/07-11-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα έγθξηζε ηνπ 2νπ 
πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ «Έξγα ελίζρπζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Δ. Νέζηνξνο Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο».   
     ύκθσλα κε ην Πξαθηηθό απηό αλάδνρνο αλαδείρηεθε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
«ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΣΔΡΓ. ΗΦΑΚΗ» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 57,15%, επεηδή ε 
πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζθέξεη ηε 
ρακειόηεξε ηηκή.  
     Θα πξέπεη ινηπόλ λα εγθξίλνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Νν2 θαη λα θαηαθπξώζνπκε ηε ζύκβαζε 
θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ έξγνπ.     
 

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 Πξαθηηθό Νν2 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα 
ελίζρπζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Δ. Νέζηνξνο Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο». 
 
2)Σελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ έξγνπ ζηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΣΔΡΓ. ΗΦΑΚΗ» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο πελήληα 
επηά θόκκα δέθα πέληε επί ηνηο εθαηό (57,15%), επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, 
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
3)Αθνινπζεί ην εγθεθξηκέλν Πξαθηηθό Νν2 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ:  
 
 



ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ





ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ





ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ





ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ



Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από GEORGIOS TZIVISKOS
Ημερομηνία: 2019.11.07



ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ



 
 
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  200/2019 
 
 

Έτσι σςντάστηκε το ππακτικό αςτό και ςπογπάυεται ωρ εξήρ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
(Ακολοςθούν Τπογπαυέρ) 

 
 
 

                                                   Πύλος   12/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 



ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ1Β-ΓΨΩ
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