
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 14/20-06-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  137/2012 

ΘΕΜΑ:   Κατακύρωση ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της µελέτης µε τίτλο {Ανάπλαση παραλιακού µετώπου 
ΤΚ Μονεµβασίας}.  
       Στους Μολάους, σήµερα, την  20-06-2012  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  16744/14-06-2012 

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)         Μαρούσης Χαράλαµπος  

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Νοµίµως κληθείς. 

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

          

5. Λύρας Χαράλαµπος                             

6. Χαραµής Αντώνης  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
      
      Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε  τα εξής:  

� Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2στ. του ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε 
µε το ν. 3481/2006 όπου  , «Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση , χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης µόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

‘’….στ)  Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση µελέτης µε 
συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών µέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Για την υπογραφή της 
σύµβασης απαιτείται γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου σχετικά 
µε τη συνδροµή της επείγουσας περίπτωσης και σχετική αναγγελία µε τα κρίσιµα 
στοιχεία της σύµβασης (ποσό σύµβασης, ανάδοχος κ.λπ.), η οποία αποστέλλεται 
προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
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την υπογραφή. Η καθορισµένη από την υπηρεσία προεκτιµώµενη αµοιβή 
αποτελεί το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Με βάση την 
παρούσα διάταξη µπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ' έτος 
µία ή περισσότερες συµβάσεις µελετών και υπηρεσιών, συνολικού 
προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής 
του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών. 
Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 
αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.  

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε: 

� Την αρίθµ. 87/2012 Α.Ο.Ε µε την οποία  αποφασίσθηκε  ότι για την εκπόνηση 
της µελέτης «Ανάπλαση παραλιακού µετώπου ΤΚ Μονεµβασίας» 

προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης λόγω συνδροµής επείγουσας περίπτωσης, καθώς και 
τον καθορισµό των όρων διαγωνισµού  αφού πρώτα ζητηθεί γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου για την συνδροµή του επείγοντος .   

� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2051/07-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σύµφωνα µε το οποίο µας διαβιβάζεται η 
σύµφωνη γνωµοδότηση  του Περιφερειακού Συµβουλίου  περί προκήρυξης της 
µελέτης µε τίτλο  «Μελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου ΤΚ 
Μονεµβασίας» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 29.956,31€ πλέον ΦΠΑ 23% 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2στ του άρθρου 10 «∆ιαδικασία ανάθεσης µε 
διαπραγµάτευση» του νόµου  3316/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3481/2006. 

� Το από 12-06-2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε το 
οποίο  κλήθηκαν να συµµετάσχουν οι εξής : 

 
     

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ 

2.  ΚΟΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

3.  ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  
     Η Επιτροπή αφού µελέτησε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω 
µελετητικών γραφείων έκανε δεκτές τις προσφορές του κ. Κροκίδη ∆ηµητρίου  και της 
κ. Κοµπόλη Αναστασίας ,ενώ απορρίπτει την προσφορά της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕ διότι δεν διέθετε το απαιτούµενο από την διακήρυξη πτυχίο . 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε τις οικονοµικές προσφορές τους οι 
οποίες έχουν κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: 

 Μ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Η Σ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,6% 

2.  ΚΟΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1,5% 

  
Mε το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή µας γνωρίζει ότι µειοδότης είναι   ο κ. 
Κροκίδης ∆ηµήτριος  ο οποίος προσέφερε την οικονοµικότερη προσφορά (µικρότερη 
δαπάνη µετά την έκπτωση) ήτοι : 24.384,44€ πλέον ΦΠΑ .  
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Κατόπιν των ανωτέρω , ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι: «Η προσφορά του τελικού 
µειοδότη  είναι της τάξεως του  ( 18,6% )», εισηγούµαι λοιπόν να ανατεθεί η ανωτέρω 
µελέτη  στον κ. Κροκίδη ∆ηµήτριο  µε έκπτωση ( 18,6% ). 
     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την 81/2012 Α.Ο.Ε., το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τα λοιπά 
σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τη µελέτη << Ανάπλαση παραλιακού 
µετώπου ΤΚ Μονεµβασίας >>, το γεγονός ότι η µελέτη  πρέπει άµεσα να εκπονηθεί 
γιατί λόγω των ακραίων καιρικών φαινόµενων που εκδηλώθηκαν το Φεβρουάριο 
στην περιοχή, υπέστησαν σοβαρές ζηµιές τόσο το παραλιακό µέτωπο όσο και το 
τµήµα του προσήνεµου µόλου της µαρίνας Μονεµβασίας, και έλαβε υπόψη της ,τις 
διατάξεις του ν.3316/2005 και µετά από διαλογική συζήτηση .  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  
 

� Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση  της από 
12-06-2012 δηµοπρασίας για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο  << Μελέτη 
ανάπλασης παραλιακού µετώπου ΤΚ Μονεµβασίας>> στον κ. Κροκίδη 
∆ηµήτριο µε έκπτωση  18,6%  επί της προεκτιµώµενης αµοιβής ,ήτοι 
24.384,44€ πλέον ΦΠΑ. 

 
� ∆ιαθέτει πίστωση 31.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  30.7412.002  του υπό 

κατάρτιση προϋπολογισµού  οικ. έτους 2012. 
 

          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
    

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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