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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  243/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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 Ηιίαο, 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. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Αίηεκα αύμεζεο αμίαο ζύκβαζεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο» κέζω ηεο ζύκβαζεο κε αξ. 

πξωη. 17127/12-11-2019 (19SYMV005841067) αμίαο 35.848,40 € κε ηελ εηαηξία  
«Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ.» 

 

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

18/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΩΚΣΩ1Β-ΒΨΝ



 
     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. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Αίηεκα αύμεζεο αμίαο ζύκβαζεο ζηα 
πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο 
ηθ Μεζώλεο» κέζω ηεο ζύκβαζεο κε αξ. πξωη. 17127/12-11-2019 (19SYMV005841067) 
αμίαο 35.848,40 € κε ηελ εηαηξία «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ.»». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18749/13-12-
2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο κε ζέκα 
αίηεκα αύμεζεο αμίαο ζύκβαζεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΓΔ - 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη 
παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο» κέζσ ηεο ζύκβαζεο κε αξ. πξση. 17127/12-11-2019 
(19SYMV005841067) αμίαο 35.848,40 € κε ηελ εηαηξία «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ.». πλερίδνληαο ε 
ζρεηηθή εηζήγεζε αλαθέξεη:  
     ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν “ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ 
Μεζώλεο”, κέζσ ηεο ζύκβαζεο, κε αξ. πξση. 17127/12-11-2019 (19SYMV005841067), 
αμίαο 35.848,40 €, κε ηελ εηαηξία “Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ.”, απαηηείηαη πξνκήζεηα επηπιένλ πιηθώλ 
γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθό ηα έξγν. 
     ύκθσλα κε ην άξζξν 132, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016: “Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε 
αλ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4, νη ζπκβάζεηο κπνξεί 
λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην 
παξόλ Βηβιίν, εθόζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε θαη ησλ δύν αθόινπζσλ 
ηηκώλ: α) ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο 
αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ”. 
     Δπνκέλσο κπνξεί λα γίλεη αύμεζε ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά πνζό <3.584,84 €, Γηα λα 
γίλεη ιεηηνπξγηθό ην έξγν πνπ αθνξά ηελ εμήο πξνκήζεηα: 

α/α      
Σηκνινγ. 

Δίδνο εξγαζίαο Μνλάδα Πνζόηεηα  
Σηκή  Γαπάλε 

Μνλάδ. Μεξηθή Οιηθή 

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

5 Φσηηζηηθό κε ιακπηήξα led 50W ηεκ. 20.00 75.00 1.500,00   

ΤΝΟΛΟ  1.500,00 

Φ.Π.Α. 24%  360,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ 1.860,00 

    
     Θα πξέπεη λα απμεζεί ε αμία ηεο ζύκβαζεο θαηά ην πνζό 1.860,00 €<10%. Καηόπηλ 
απηώλ ζαο ππνβάιινπκε αίηεκα αύμεζε αμίαο ζύκβαζεο πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΙΣΛΟ Κ.Α. ΣΔΛΙΚΟ 
ΠΟΟ 

ΤΜΒΑΗ 

Α.Α.Τ
. 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

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

64-7326.050 35.848,40 + 
1.860,00 = 
37.708,40€ 

Α681 17127/12-
11-2019 

(19SYMV00
5841067) 

Αύμεζε πνζόηεηαο 
πιηθνύ γηα λα γίλεη 
πιήξσο ιεηηνπξγηθό 
ην έξγν 

 
Η πίζηωζε πξνέξρεηαη από:   Π.Γ.Δ. 

 

ΑΔΑ: ΩΩΚΣΩ1Β-ΒΨΝ



 
Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 

 
     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 ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
     Δγθξίλεη ηελ αύμεζε αμίαο ηεο ζύκβαζεο θαηά πνζό 1.860,00 €, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΓΔ - Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ - αζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο» κέζσ ηεο ζύκβαζεο κε 
αξ. πξση. 17127/12-11-2019 (19SYMV005841067) αμίαο 35.848,40 € κε ηελ εηαηξία «Β. 
ΚΑΤΚΑ Α.Δ.» σο εμήο: 

α/α      
Σηκνινγ. 

Δίδνο εξγαζίαο Μνλάδα Πνζόηεηα  
Σηκή  Γαπάλε 

Μνλάδ. Μεξηθή Οιηθή 

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

5 Φσηηζηηθό κε ιακπηήξα led 50W ηεκ. 20.00 75.00 1.500,00   

ΤΝΟΛΟ  1.500,00 

Φ.Π.Α. 24%  360,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ 1.860,00 

 
Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  243/2019 

 
 

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

ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   18/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΩΚΣΩ1Β-ΒΨΝ
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