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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  217/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα 
συνεδριάσεων), που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος, σήμερα την 2α του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την αριθμ. 18018 και από 28.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. 

Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. 
Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους νόμους 4555/2018 
Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019 και ισχύει σήμερα, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χαραμαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος),  
Βουγιούκας Θεόδωρος, Χρονόπουλος Αναστάσιος, Σπυροπούλου Ευσταθία,  

Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία,  (Μέλη).   
  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

Κανάκης Ηλίας, Μέλη, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του,  
έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν.  

 
     Δεν παρίστανται με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και η Επικεφαλής της 3ης Ελάσσονος 
Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  
     Επίσης δεν παρίστανται οι κ.κ. Πρόεδροι των Κοινοτήτων Πύλας και Μεθώνης, που είχαν 
προσκληθεί καθότι είχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη για τις Κοινότητές τους.  
 
     Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο 
Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
  
     Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: έξι (6) και απόντες: ένας 
(1), όπως αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 

«Αποκατάσταση οδού Πύλα – Γιάλοβα»  

και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΚΑΙ ΑΠΟ  

02/12/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 



ΑΔΑ: ΨΝΡ2Ω1Β-ΝΝ2



     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση του 2ου πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδού Πύλα – Γιάλοβα» και 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη». 

 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε για έγκριση το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδού Πύλα – Γιάλοβα» και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη, ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΑ - ΓΙΑΛΟΒΑ» 

 

Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

σφραγισμένες προσφορές που συντάχθηκαν επί του εντύπου οικονομικής προσφοράς που χορήγησε ο Δήμος Πύλου – 

Νέστορος σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του Ν. 4412/16, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη μειοδότη 

για την εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΑ - ΓΙΑΛΟΒΑ»,  προϋπολογισμού 297.000,00 € 

(συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ). 

 
Στην  Πύλο, στις  25 Νοεμβρίου 2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 οι υπογράφοντες   

Πρόεδρος: Βέργος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, πρόεδρος 

Τα Μέλη:   Κότσης Χρυσοβαλάντης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, μέλος  

     Μυλωνάς Ιωάννης Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, μέλος 

που αποτελούμε 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 έ 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 ύ μ ε ν η  δ η μ ο σ ί ε υ σ η  

σ ύ 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)  

συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου Πύλου - Νέστορος στην Πύλο  για την σύνταξη του 2ου πρακτικού σύμφωνα με την 

ανωτέρω διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο (2γ) του άρθρου 32 

του  Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και 

αφού λάβαμε υπόψη μας  

 την 190/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΤΠ7Ω1Β-Α95) με θέμα: «Έγκριση της κατεπείγουσας ανάγκης και των τεχνικών 

προδιαγραφών του έργου «Αποκατάσταση οδού Πύλα - Γιάλοβα» και καταρτισμός των όρων της πρόσκλησης σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση κατά την παράγραφο (2γ) του άρθρου 32  

του Ν. 4412/16 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 

 το 1ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό του έργου 

 την 203/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝ7Ω1Β-5ΙΠ) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 1ου πρακτικού 

 την υπ’ αριθμ.17201/13-11-2019 γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 203/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της 203/2019 απόφασης της Ο.Ε. 

 την υπ’ αριθμ. 17202/13-11-19 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

 την από 18-11-19 εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή τα 

οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στις 20-11-2019 

 την υπ’ αριθμ.17783/25-11-2019 πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικού δικαιολογητικού το οποίο υποβλήθηκε 

από τον προσωρινό ανάδοχο αυθημερόν.  

συνεχίσαμε σε έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και αφού διαπιστώσαμε την 

πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης εισηγούμαστε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 

Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη  του οποίου η προσφορά με δοθείσα έκπτωση δεκαέξι τοις εκατό (16,00%) είναι η 

χαμηλότερη  
Αναλυτικότερα έχουμε :  

 

Χωματουργικά                                                          81.187,68 

Τεχνικά Έργα                                                          32.587,13 



ΑΔΑ: ΨΝΡ2Ω1Β-ΝΝ2



Οδοστρωσία 

Εργασίες επισκευής οδών 

Λοιπά 

7.364,70 

14.411,88 

4.011,00 

Αξία εργασιών 139.562,39 

ΓΕ & ΟΕ 18% 25.121,23 

Μερικό Σύνολο 1 164.683,62 

Απρόβλεπτα 15% 24.702,54 

Μερικό Σύνολο 2 

Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18% 

189.386,16 

11.353,60 

1.716,67 

Αναθεώρηση 553,69 

Μερικό Σύνολο 3 203.010,12 

ΦΠΑ 24% 48.722,43 

ΣΥΝΟΛΟ 251.732,55 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                              ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

                         ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά 

 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του νόμου 
3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα κατόπιν των 
αντικαταστάσεών τους από τους νόμους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 
Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α     
 
1)Την έγκριση του Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση 
οδού Πύλα – Γιάλοβα», όπως ακριβώς αυτό αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσας απόφασης. 
2)Την κατακύρωση του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού στον Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη  

του οποίου η προσφορά με δοθείσα έκπτωση δεκαέξι επί τοις εκατό (16,00%) είναι η 
χαμηλότερη.  
3)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος κου Παναγιώτη Καρβέλα για τις 
περαιτέρω ενέργειες και να υπογράψει οτιδήποτε χρειαστεί για το σκοπό αυτό.   
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  217/2019 

 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
      (Ακολουθούν Υπογραφές) 

 
                                                   Πύλος   02/12/2019  

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                
 

                                                                                            ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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