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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  232/2019 

 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελόο 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 18776 θαη από 13.12.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ζηνπο θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ πνπ είραλ ζέκαηα ησλ 
Κνηλνηήησλ ηνπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 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,  (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Καλάθεο Ζιίαο, Μέιε,  
θαζώο επίζεο θαη νη λόκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
     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.  
 

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ 

Υώξαο, Μεζώλεο, Βαζηιηηζίνπ. 
ΑΠΟΝΣΔ 

Κνξώλεο, Μεηαμάδαο, (έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ). 
 
     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 ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: ηέζζεξηο (4) θαη απόληεο: 
ηξεηο (3), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «Γίθηπα 

απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ νηθηζκώλ Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ»  

θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζην κεηνδόηε 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΔΑ (29) ΚΑΙ ΑΠΟ  

18/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΖΝ4Ω1Β-9Χ4



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «Γίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ νηθηζκώλ 
Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο 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 18951/18-12-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα έγθξηζε ηνπ 1νπ 
πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Γίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
νηθηζκώλ Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζην κεηνδόηε σο εμήο: 
 

1
ν 
ΠΡΑΚΣΙΚΟΔΠΙΣΡΟΠΗ  

Διεξαγωγήρ Δημόζιος Ανοισηού Ηλεκηπονικού Μειοδοηικού Διαγωνιζμού, πποζθοπέρ με ηο ζύζηημα 

πποζθοπάρ με επί μέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ καηά ομάδερ ηιμών και έλεγσο ομαλόηηηαρ ηος άπθπος 95 

παπ. 2(α) ηος Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) για ηην ανάδειξη μειοδόηη για ηην εκηέλεζη ηος έπγος: 

«Δίκηςα αποσέηεςζηρ ακαθάπηων οικιζμών Αμπελοθύηος και Κοπςθαζίος» 

ηος Δήμος Πύλος - Νέζηοπορ, Πποϋπολογιζμού: 2.854.838,71 € (σωπίρ Φ.Π.Α 24%) 

ΑΔΑΜ Διακήπςξηρ: 19PROC005886091 2019-11-20, Σςζηημικόρ απιθμόρ ΕΣΗΔΗΣ:  86493 

 

 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2019,εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00,έγηλε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ είραλ θαηαηεζεί γηα ην έξγν «Γίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νηθηζκώλ 

Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ» από ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Έξγνπ 

ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 39/2019 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 

186/2019 Απόθαζε ηεο Ο.Δ. Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο.  Η ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ είλαη 

ε εμήο:  

 

1. Θενθύιαθηνο Κνπθνζσηήξεο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, Πξόεδξνο, 

2. Βαζίιεηνο Πάιιαο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηνπ Γήκνπ Οηραιίαο, κέινο 

3. Παλαγηώηεο Μαληάηεο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. ηνπ Γήκνπ πάξηεο, κέινο 

4. ηπιηαλόο Ηιηάδεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηνπ Γήκνπ Οηραιίαο, κέινο, 

5. Βαζίιεηνο Κνπηξαθνύξεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, εθπξόζσπνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο 

Πεινπνλλήζνπ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, κέινο, 

6. Γξεγόξηνο Ναλόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Πηπρηνύρσλ Δξγνιεπηώλ Ννκνύ 

Μεζζελίαο θαη 

7. Θεόδσξνο Υαξακάξαο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 

 

Η Επιτροπή, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τουσ όρουσ τησ διακήρυξησ του διαγωνιςμοφ (ΑΔΑΜ: 19PROC005886091 

2019-11-20),ςυνδζθηκε ςτο ςφςτημα την προκαθοριςμζνη ϊρα, επζλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό 86493 
και καταχϊριςε τα ςτοιχεία ςφνδεςησ (όνομα χρήςτη και προςωπικό κωδικό πρόςβαςησ), διαπιςτϊνοντασ 

ΑΔΑ: ΩΖΝ4Ω1Β-9Χ4



ότι: α) ο διαγωνιςμόσ ήταν χαρακτηριςμζνοσ από το ςφςτημα ωσ «κλειδωμζνοσ» και β) ζχουν υποβληθεί 
εμπρόθεςμα προςφορζσ  από τουσ παρακάτω οικονομικοφσ φορείσ (πίνακασ 1). 
 
Ακολοφθωσ, πραγματοποιήθηκε η Ηλεκτρονική Αποςφράγιςη των φακζλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ» 
και «Οικονομική Προςφορά» που υποβλήθηκαν ςτην Διαδικτυακή πφλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συςτημικόσ αριθμόσΔιαγωνιςμοφ:86493) από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.   

 
Πίνακασ 1: Κατάλογοσ ςυμμετεχόντων κατά ςειρά χρόνου υποβολήσ προςφορϊν  όπωσ  παράχθηκε 

με χρήςη του ΕΣΗΔΗΣ712FDB707D907BA12DFC9F72EB529657 

A/A Επυνςμία Πποσυέποντα Φπόνορ Υποβολήρ Πποσυοπάρ 

1 
«Α.Γ.Σ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η.  

AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 
09/12/2019 00:24:47 

2 ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ. 09/12/2019 08:15:20 

3 

ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ κε δ.η. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.» 

09/12/2019 09:09:05 

4 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΜΔ Γ.Σ. 

"ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΣΔ" 

09/12/2019 09:57:52 

5 

ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

09/12/2019 10:23:53 

6 ΚΑΜΑΡΙΩΣΗ Α.Σ.Δ.Δ. 09/12/2019 10:37:47 

 

Γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα θαη ζε μερσξηζηό θάθειν απνζεθεύηεθαλ ειεθηξνληθά ηα αξρεία ηα νπνία 

είραλ αλαξηεζεί. Μέζα από ην ζύζηεκα θαη από ηελ πεξηνρή «Δθηππώζεηο» παξάρζεθε ν πίλαθαο 

«πκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο» (πίνακαρ 2). Ο πίλαθαο «πκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο» αλαξηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνο, ςτον ηλεκτρονικό 
χϊρο του Διαγωνιςμοφ «Συνημμζνα Προκηρυγμζνου Διαγωνιςμοφ» και απεςτάλη με μήνυμα ςε κάθε 
οικονομικό φορζα που είχε υποβάλλει προςφορά μζςω τησ «Επικοινωνίασ» του ςυςτήματοσ.  
 

Πίνακαρ 2: Πίνακαρ ζςμμεηεσόνηων καηά ζειπά μειοδοζίαρ όπωρ ηο παπόν παπάσθηκε με σπήζη ηος 

ΕΣΗΔΗΣ63E30E06148DB4B3706B98F9FD285BA9 

A/A A/A καταθ. Επυνςμία Πποσυέποντα Ποσοστό 

1 138389 

ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ κε 

δ.η. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.» 

53,36 % 

2 138204 
«Α.Γ.Σ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

κεδ.η AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 
50,06 % 

3 138394 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ ΜΔ Γ.Σ. "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΣΔ" 

48,29 % 

4 138340 ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ. 41,69 % 

5 137639 

ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

37,55 % 

6 138312 ΚΑΜΑΡΙΩΣΗ Α.Σ.Δ.Δ. 37,40 % 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΝ4Ω1Β-9Χ4



 

 

Πίνακαρ 3: Καηαγπαθή δικαιολογηηικών ζςμμεηεσόνηων 

Α/Α Α/Α κατάθ. Επυνςμία Πποσυέποντα 
Εγγςητική 

Σςμμετοσήρ 
ΤΕΥΔ 

1 138389 

ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ κε 

δ.η. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.» 

√ √ 

2 138204 
«Α.Γ.Σ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

κεδ.η AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 
√ √ 

3 138394 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ ΜΔ Γ.Σ. "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΣΔ" 

√ √ 

4 138340 ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ. √ √ 

5 137639 

ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

√ √ 

6 138312 ΚΑΜΑΡΙΩΣΗ Α.Σ.Δ.Δ. √ √ 

 

ηε ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, α) ε νιόγξαθε θαη αξηζκεηηθή αλαγξαθή ησλ 

επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη β) ε νκαιόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ε κέζε έθπησζε 

πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν.4412/2016  κέζσ ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εθαξκνγήο «Δθηππώζεηο» ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Διαπιζηώθηκε όηι όλερ οι οικονομικέρ πποζθοπέρ είναι ομαλέρ. 

 

Καηόπηλ ειέγρζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη ε 

γλεζηόηεηα θαη εγθπξόηεηα ησλ ππνβιεζεηζώλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ.   

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΚΑΜΑΡΙΩΣΗ Α.Σ.Δ.Δ.» ππέβαιε ειεθηξνληθώο εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 

(ππ’ αξ. 174721/06.12.2019) πνπ εμέδσζε ην Παξάξηεκα ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ Πηζηνύρσλ 

Υνξήγεζεο Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ θαη Δθθαζαξίζεσο Οθεηιώλ Πξόζζεησλ Αζθαιεηώλ ηνπ Σακείνπ 

Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ) πνπ εδξεύεη ζηε Λάξηζα.  Μεηά από 

επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 12.12.2019 δηαπηζηώζεθε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ 

είρε ππνβάιεη, σο όθεηιε ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3.5.β ηεο δηαθήξπμεο, ηελ πξσηόηππε εγγπεηηθή 

επηζηνιή, παξ’ όηη είραλ παξέιζεη ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο.  Δπνκέλσο, ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα «ΚΑΜΑΡΙΩΣΗ Α.Σ.Δ.Δ.» δελ γίλεηαη δεθηή. 

Οη εγγπεηηθέο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ βξέζεθαλ λα είλαη γλήζηεο θαη 

έγθπξεο.   

 

Διαπιζηώνεηαι όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» δεν ςπέβαλε ενηόρ ηπιών 

επγαζίμων ημεπών ηην ππωηόηςπη εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ και επομένωρ η πποζθοπά ηος 

δεν γίνεηαι δεκηή.  Όλα ηα ςποβληθένηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ηων ςπολοίπων 

ζςμμεηεσόνηων είναι ζύμθωνα με ηην διακήπςξη.   

 

Πίνακαρ 4: Αποδεκηέρ πποζθοπέρ 

A/A A/A καταθ. Επυνςμία Πποσυέποντα Ποσοστό 

1 138389 

ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ κε 

δ.η. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.» 

53,36 % 
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2 138204 
«Α.Γ.Σ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

κεδ.η AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 
50,06 % 

3 138394 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ 

ΔΡΓΩΝ ΜΔ Γ.Σ. "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΣΔ" 

48,29 % 

4 138340 ΓΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Σ.Δ. 41,69 % 

5 137639 

ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

37,55 % 

 

 

Λαμβάνονταρ ςπ’ ότιν τα παπαπάνυ, η Επιτποπή Διεξαγυγήρ Διαγυνισμού εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτποπή τος Δήμος Πύλος – Νέστοπορ: 

 

Σελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο (αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Γίθηπα 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νηθηζκώλ Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ» ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΟΡ.ΚΑ. 

Αλώλπκε Σερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία Οξγάλσζεο θαη Καηαζθεπήο Σερληθώλ Έξγσλ κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Θεζζαινλίθε, Κ. Παιαηνιόγνπ 19, ΣΚ 54622, κε ΑΦΜ 

093897751, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) κε 

Α.Μ. 21733 γηα 3ε ηάμε πηπρίνπ έξγσλ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ θαη 1
ε
 ηάμε πηπρίνπ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έξγσλ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ 

ηηκή θαη έιεγρν νκαιόηεηαο ζην ζςνολικό ποζό ηων ενόρ εκαηομμςπίος εξακοζίων ογδόνηα οκηώ 

σιλιάδων εξακοζίων πενήνηα οκηώ εςπώ και εβδομήνηα έξι λεπηών (1.688.658,76 €) (1.361.821,58 

€ αμία έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 326.837,18 € γηα Φ.Π.Α.) κε μέση έκπτυση 53,36%. 

 

Γηα δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ηελ 16
ε 

Γεθεκβξίνπ 2019. 

 

 

                                                                 Η Δπηηξνπή 

Ο Πξόεδξνο Σα Μέιε 

 

Θενθύιαθηνο Κνπθνζσηήξεο 

 

 

           Βαζίιεηνο Πάιιαο 

 

 

Παλαγηώηεο Μαληάηεο 

  

 

ηπιηαλόο Ηιηάδεο 

 

 

     Βαζίιεηνο Κνπηξαθνύξεο 

  

 

       Γξεγόξηνο Ναλόπνπινο 

 

 

Θεόδσξνο Υαξακάξαο 

 
 

Παξαθαιώ όπωο 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. 
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
1)Δγθξίλεη ην Νν1 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Γίθηπα απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ νηθηζκώλ Ακπεινθύηνπ θαη Κνξπθαζίνπ», όπσο απηό αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζην 
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
 
2)Σελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο (αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ), ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ 
έξγνπ ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ΟΡ.ΚΑ. Αλώλπκε Σερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία Οξγάλσζεο 
θαη Καηαζθεπήο Σερληθώλ Έξγσλ κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΡ.ΚΑ. Α.Σ.Δ.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ 
Θεζζαινλίθε, Κ. Παιαηνιόγνπ 19, ΣΚ 54622, κε ΑΦΜ 093897751, ν νπνίνο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) κε Α.Μ. 21733 γηα 3ε 
ηάμε πηπρίνπ έξγσλ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ θαη 1ε ηάμε πηπρίνπ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ 
έξγσλ, δηόηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή θαη 
έιεγρν νκαιόηεηαο ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ ελόο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ νγδόληα νθηώ 
ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα νθηώ επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηώλ (1.688.658,76 €) 
(1.361.821,58 € αμία έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 326.837,18 € γηα Φ.Π.Α.) κε κέζε έθπησζε 
πελήληα ηξία θόκκα ηξηάληα έμη επί ηνηο εθαηό (53,36 %). 
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  232/2019 
 
 
 
 

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

ΟΗ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   18/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 
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