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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/10-08-2011 
Αριθ.Αποφ. 121/2011 
Θέμα:   Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών για την υπογραφή 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ».   
        
     Στους Μολάους, σήμερα, την  10-08-2011  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την  17921/05-08-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)             Χαραμής Αντώνιος    

2.  Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                        Νομίμως κληθείς. 

3.  Μαυρομιχάλης Κων/νος     

4.  Ιατρόπουλος Δημήτριος             

5.  Λύρας Χαράλαμπος  

6. Μαρούσης Χαράλαμπος 

7. Παπαδάκης Γεώργιος (Αναπλ.μέλος) 

   

 

 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:  

      Στον προϋπολογισμό του τέως Δήμου Βοιών οικονομικού έτους 2010 και στον 
Κ.Α. 30-7323.31 είχε εγγραφεί το έργο με τίτλο “Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως” 
προϋπολογισμού 210.300,43€. 
      Με την υπ’ αριθμ.33/2010 απόφαση Δ.Σ. είχε ζητηθεί από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Λακωνίας η σύνταξη μελέτης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 
      Η Τ.Υ.Δ.Κ. Λακωνίας έστειλε την υπ’ αριθμ. 474/2010 τεχνική μελέτη η οποία 
θεωρήθηκε  από τον προϊστάμενο αυτής την 29/09/2010. 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Βοιών με την υπ΄αριθ. 237/2010 
απόφαση του παρέλαβε και ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη.  
          Στη συνέχεια ο φάκελος του έργου κατατέθηκε στη δημαρχιακή επιτροπή η 
οποία με την υπ’ αριθμ. 233/2010 απόφασή της ψήφισε την πίστωση και καθόρισε 
τους όρους δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου.  
     Η επιτροπή διαγωνισμού που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 05/2009 απόφαση 
πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών διεξήγαγε την δημοπρασία την Τρίτη 02-11-
2010,  λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 8548/11-10-2010 διακήρυξη, περίληψη 
της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Παρατηρητής (3514/13-10-2010), 
Λακωνικός τύπος (3546/13-10-2010), Λακωνική Επικαιρότητα (575/16,17-10-2010), 
Γενική Δημοπρασιών (10120/13-10-2010) και Αυγή (10944/13-10-2010). 



 2 
     Σύμφωνα με το πρακτικό -01- της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού οι 
προσφορές που κατατέθηκαν ήταν:  
      1) ΑΒΑΤΟΝ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 2% 

      2) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΔΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 10% 

      3) ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 41% 

4) ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. με ποσοστό έκπτωσης 15% 
 

και προσωρινός μειοδότης είχε αναδειχθεί η εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. 
     Στην συνέχεια κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 9432/05-11-2010 ένσταση κατά του 
πρακτικού δημοπρασίας από τον κ. Κότσιφα Γεώργιο με την οποία ζητούσε να 
αποριφθεί η εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε επειδή στα δικαιολογητικά της δεν είχε καταθέσει 
το ανεκτέλεστο του έργου Ασφαλτόστρωση Ε.Ο Τρίπολης-Σπάρτης . 
      Η ανωτέρω ένσταση έγινε αποδεκτή και με την αριθ. 254/2010 ΑΔΕ 
ανακηρύχτηκε ανάδοχος του έργου ο Ε.Δ.Ε κ. Κότσιφας Γεώργιος που προσέφερε 
έκπτωση 15%. 
       Ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Κων/νος κατέθεσε την υπ΄αριθ. 10232/063-12-2010 ένσταση 
κατά της 254/2010 ΑΔΕ , σύμφωνα με την οποία και ο Ε.Δ.Ε κ. Κότσιφας Γεώργιος 
δεν κατέθεσε δικαιολογητικά για το ανεκτέλεστο των έργων Οδοποιία Μονεμβασίας 
και ασφαλτοστρώσεις Δήμου Μολάων και έτσι πρέπει να αποκλειστεί ω ανάδοχος για 
την εκτέλεση του εν λόγω έργου .   
     Το τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου για το Νομό Λακωνίας απέστειλε την υπ’ αριθμ. 14672/14-03-
2011 απόφαση με την οποία αποφασίστηκε α) η 254/2010 ΑΔΕ Δήμου Βοιών 
τεκμαίρεται νόμιμη επειδή παρείλθε η αποκλειστική προθεσμία που ορίζουν οι 
διατάξεις ,β) σιωπηρά απορρίπτεται η αίτηση προσφυγής του Κων/νου Λαδά , λόγω 
παρέλευσης άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας για την εξέταση της από την 
υπηρεσία και γ) επισημαίνεται στο Δήμο Μονεμβασιάς η ανάγκη επανεξέτασης του 
θέματος με λήψη νεότερης απόφασης.   
    Με το υπ’ αριθμ. 6359/12-04-2011 έγγραφό μας ζητήθηκε από τον Ε.Δ.Ε.             
κ. Κότσιφα Γεώργιο  να προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3669/08 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία και παραλήφθηκαν. 
     Ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Λαδάς κατέθεσε εκ νέου προσφυγή κατά της υπ΄αριθ. 
14672/14-03-2011 απόφασης του γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/σου ,Δ. Ελλάδος και Ιονίου.   
      Η επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3163/2006 της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
με την υπ΄αριθ. 11/8/30-06-2011 απόφασή της απορρίπτει την προσφυγή της 
εργοληπτικής εταιρείας του κ. Κων/νου Λαδά. 
      Κατόπιν αυτών  η Οικονομική Επιτροπή καλείται να λάβει απόφαση σχετικά με 
τον  έλεγχο (επικαιροποίηση) των δικαιολογητικών, έτσι ώστε στη συνέχεια να 
υπογραφεί η σύμβαση. 
    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, έλεγξε τα 
δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τον Εργολάβο καθώς και τις δ/ξεις του 
άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 4 παρ. 2 της σχετικής διακήρυξης του 
έργου « Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως» ,   
 
                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
   
     Αποδέχεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Κότσιφας 
Γεώργιος για το έργο «Οδοποιία  Τ.Δ. Νεαπόλεως», προκειμένου εν συνεχεία να 
προχωρήσουμε  στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου. 
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       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται     όπως πιο 
κάτω. 
  

       
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4) ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                       5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
                                                 
                        
                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε  
 

  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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