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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/06-10-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  175/2011 
ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»   
  
       Στους Μολάους, σήμερα, την  06-10-2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 22380/30-09-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό 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)        Λύρας Χαράλαμπος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                             

3.Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.Μαυρομιχάλης Κων/νος                

5. Μαρούσης Χαράλαμπος.         

6. Χαραμής Αντώνης 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 
             Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των μελών της τα παρακάτω: 

Με την υπ’ αριθ. 126/2011 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους 
δημοπράτησης του έργου << ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ >>  
συνολικού προϋπολογισμού μαζί με τον Φ.Π.Α.   31.500,00 €   σύμφωνα με την αριθ. 
50/2011 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας. 

 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του 
Δήμο Μονεμβασιάς  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού απόντος του  
εκπροσώπου των εργοληπτών, ημέρα Τρίτη (27-09-2011) με ώρα λήξης παράδοσης 
των προσφορών την 10.00 π.μ.,  εμφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ 
των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι είχαν λάβει τεύχη διακήρυξης και την 
προβλεπόμενη προσφορά θεωρημένη αρμοδίως από εμάς.  
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

1.  ΠΑΡΑΣΧΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 



 2 
 

 Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής: 
«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.  609/1985, διενήργησε τον διαγωνισμό της 
27/09/2011 σύμφωνα με την υπ. αριθμόν  20969/15-09-2011 διακήρυξη  της  
δημοπρασίας του  έργου,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκ ριθεί  με την υπ' αριθ. 
126/2011 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασιάς, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην   
εφημερίδα  «Παρατηρητής» με αριθ. φυλ. 3740/16-09-2011. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τη μοναδική οικονομική προσφορά  
η οποία έχει ως εξής: 

 

 Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  ΠΑΡΑΣΧΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32% 

 
 

Μέσα στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα (από τις διατάξεις του Ν. 3263/2004) 
πέντε (5) ημερών, δεν υποβλήθηκε  καμία ένσταση .  

«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του   Δήμου 
μας σύμφωνα με το  άρθρο  21 του Π.Δ. 609/1985, με το  Νο 2 Πρακτικό της συνήλθε 
σε δημόσια συνεδρίαση την 04-10-2011 και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασιάς χωρίς την παρουσία του 
εκπροσώπου των εργοληπτών αν και εκλήθη νόμιμα. 

Mε το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή μας γνωρίζει ότι μειοδότης είναι     
ο κ. Παράσχος Παναγιώτης με έκπτωση 32% επί των τιμών του τιμολογίου της αριθ. 
50/2011  Μελέτης θεωρημένη από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας. 
     Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος λέει σύμφωνα με το άρθρ. 27 παρ. γ΄ του Ν. 3669/2008 
και το αριθ. Πρωτ. 21437/07-05-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣ με τα οποία ορίζονται ότι: 
«Στην προκειμένη περίπτωση, όπου σε δημοπρασίες δημοσίων έργων κατατέθηκε 
μία και μοναδική προσφορά δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση του Νόμου περί 
υπάρξεως επαρκούς συναγωνισμού, εφόσον η έννοια του συναγωνισμού όπως 
προκύπτει από σειρά γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ, προϋποθέτει σύγκριση τουλάχιστον 
δύο προσφορών. Συνεπώς στην περίπτωση δημοπρασίας δημοσίου έργου όπου 
κατατέθηκε μία προσφορά, θα πρέπει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής να ακυρώνεται ο διαγωνισμός».  
     Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται την ακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου << ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ >>. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την 126/2011 Α.Ο.Ε., τα Πρακτικά Νο 1 & 2  της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν το έργο <<  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ >>, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη δημοπρασία κατατέθηκε 
μία και μοναδική προσφορά και έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις των άρθρων 93, 103 
και 208 του ΔΚΚ  Ν.3463/2006,  το αριθ.πρωτ. 21437/07-05-2008 έγγραφο του 
ΥΠΕΣ και του Ν. 3669/08.  
 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

      Ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας.         

 
 
 
 



 3 
       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)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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