
                    
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
        ΓΗΜΟ  
ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
        ΔΓΡΑ:  ΠΤΛΟ 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  203/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     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. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

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

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) 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Υώξαο: Γεκεηξόπνπινο Γηνλύζηνο, Μεζώλεο: Λίγγξεο Παλαγηώηεο, 

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

ΑΠΟΝΣΔ 
Πύιαο: Αιεμόπνπινο Ισάλλεο. 

 
     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.  
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Έγθρηζε ηοσ 1οσ πραθηηθού ηες Δπηηροπής Γηαγωληζκού θαη αλάζεζε ηες ζύκβαζες 

ηοσ έργοσ «Αποθαηάζηαζε οδού Πύια – Γηάιοβα» ζηολ προζωρηλό κεηοδόηε 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ (25) ΚΑΙ ΑΠΟ  

12/11/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΜΝ7Ω1Β-5ΙΠ



     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 11ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθρηζε ηοσ 1οσ πραθηηθού ηες 
Δπηηροπής Γηαγωληζκού θαη αλάζεζε ηες ζύκβαζες ηοσ έργοσ «Αποθαηάζηαζε οδού 
Πύια – Γηάιοβα» ζηολ προζωρηλό κεηοδόηε». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 16922/08-11-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 
πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε νδνύ Πύια – Γηάινβα» ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε, ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα 
«Μέγγνο Ηιίαο» κε πνζνζηό έθπησζεο δέθα έμη επί ηνηο εθαηό (16%), σο εμήο: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Νο 1 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΤ ΠΤΛΑ - ΓΙΑΛΟΒΑ» 

 

Ππακηικό Επιηποπήρ Διεξαγυγήρ ηηρ Διαδικαζίαρ με Διαππαγμάηεςζη συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη κε 

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

Νέζηνξνο ζύκθωλα κε ηα άξζξα 124 θαη 125 ηνπ Ν. 4412/16, κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΤ ΠΤΛΑ - ΓΙΑΛΟΒΑ»,  πξνϋπνινγηζκνύ 297.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

 

ηελ  Πύιν, ζηηο  07 Νοεμβρίου 2019  εκέξα Πέμπτη θαη ώξα 11:00 νη ππνγξάθνληεο   

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

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

     Μπιωλάο Ιωάλλεο Υεκηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, κέινο 

 

  

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 ι α δ ι κ α ς ί α σ  μ ε  δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ ς η  χ ω ρ ί σ  π ρ ο η γ ο φ μ ε ν η  δ η μ ο ς ί ε υ ς η  

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 αλωηέξω δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ζύκθωλα κε, ηελ παξάγξαθν (2γ) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ  Ν.4412/16 όπωο 

ηξνπνπνηήζεθαλ – ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα θαη 

αθού λάβαμε ςπότη μαρ  

ηελ πξόζθιεζε ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, γηα ην έξγν, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ΄ αξ. 190/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο, (ΑΓΑ: ΦΣΠ7Χ1Β-Α95) 

ΑΔΑ: ΩΜΝ7Ω1Β-5ΙΠ



Η επηηξνπή δηαγωληζκνύ ζπλδέζεθε ζην ΔΗΓΗ κε ηα δηαπηζηεπηήξηά ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγωληζκό 

«86215» θαη δηαπίζηωζε αθελόο όηη ν δηαγωληζκόο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο από ην ζύζηεκα ωο «θιεηδωκέλνο» θαη 

αθεηέξνπ όηη είραλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζην δηαγωληζκό πξνζθνξέο από ηνπο παξαθάηω νηθνλνκηθνύο θνξείο: 

 

 

Πξνβήθακε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ  (ππν)θαθέινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζύκθωλα κε ην άξζξν 4.1 ηεο πξόζθιεζεο 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή αλάξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα 

Ηιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ» ηνλ ζρεηηθό θαηάινγν πξνζθεξόληωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, όπωο απηόο παξάρζεθε από ην 

ππνζύζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο.  

Καηόπηλ ηωλ παξαπάλω, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζπκκεηερόληωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, όπωο απηόο παξάρζεθε από ην 

ππνζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ:  

 

 
 

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

Πξνζθνξάο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιόγξαθε αλαγξαθή ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο θαη ε 

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

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

από ηνπο δηαγωληδόκελνπο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγωληζκνύ, έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο πξόζθιεζεο 

(ΣΔΤΓ, Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο) θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε.  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ε Δπηηξνπή Γηαγωληζκνύ έθαλε απνδεθηέο ηηο πξνζθνξέο ηωλ θάηωζη δηαγωληδνκέλωλ: 

ΑΔΑ: ΩΜΝ7Ω1Β-5ΙΠ



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

έχουν ως ακολούθως: 

 

Σειπά 

μειοδοζίαρ 

Α/Α 

(με ζειπά 

καηάθεζηρ) 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Πποζθοπά 

(ποζοζηό μέζηρ 

ηεκμαπηήρ  

έκπηυζηρ %) 

1 135518 ΗΛΙΑ ΜΔΓΓΟ 16,00 

2 135253 Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΔΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ Α.Δ. 11,00 

3 135201 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ «ΙΧΑΝΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΤ ΣΟΤΗ» 
10,82 

 

 
 Χο εθ ηνύηνπ, ε επηηξνπή Γηαγωληζκνύ πξνηείλεη ωο πξνζωξηλό κεηνδόηε ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα «Μέγγνο 

Ηιίαο» κε πνζνζηό έθπηωζεο 16%. 

Γηα δηαπίζηωζε ηωλ αλωηέξω, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη 

ζε ηξία (3) αληίγξαθα ωο αθνινύζωο: 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                            ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΒΔΡΓΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ                                                                                       ΚΟΣΗ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ  

                                                  ΜΤΛΧΝΑ ΙΧΑΝΝΗ 

 
 

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 ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε νδνύ 
Πύια – Γηάινβα» όπσο αθξηβώο απηό αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο. 
2)Σελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ έξγνπ ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε, 
ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα «Μέγγνο Ηιίαο» κε πνζνζηό έθπησζεο δέθα έμη επί ηνηο εθαηό (16%).   
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  203/2019 
 

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

ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 
(Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 

                                                   Πύιος   12/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΜΝ7Ω1Β-5ΙΠ
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