
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 18/27-09-2013 
Αριθ.Αποφ.  273/2013 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου  της προµήθειας µε τίτλο { Σηµατοδότηση πεζοπορικών 
διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής}- Εξέταση της 
υπ΄αριθ. πρωτ. 21304/11-09-2013 ένσταση της εταιρείας «Genesis Advertising-
∆ιαφήµιση-Επικοινωνία-Εκτύπωση ΕΠΕ».  
         Στους Μολάους, σήµερα, την  27-09-2013  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 
π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  
22254/23-09-2013 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)           Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      Χαραµής Αντώνιος         

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος  

4. Λύρας Χαράλαµπος                                                                                                                       

5. Μαρούσης Χαράλαµπος 

 

6. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)  

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη 
αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν. 
    Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής: 
       Με την αριθ. 236/2013 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαµε του όρους πρόχειρου 
διαγωνισµού  της προµήθειας µε τίτλο  << Σηµατοδότηση πεζοπορικών 
διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής >>  συνολικού 
προϋπολογισµού µαζί µε τον Φ.Π.Α., 32.000,00€  . 

 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του 
∆ήµου Μονεµβασιάς  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ηµέρα 
∆ευτέρα  (09-09-2013) µε ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 10.00 π.µ.,  
εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων προµηθευτών:  

 

 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΚ9-ΗΛΞ



1.  
GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΠΕ 

2.  ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ   

3.  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

4.  TECHNOGREEN-ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 5/2013 ΑΟΕ , διενήργησε τον διαγωνισµό 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµόν  19623/23-08-2013 διακήρυξη  της  προµήθειας,  οι  
όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  µε την υπ' αριθ. 236/2013 Α.Ο.Ε. του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα  «Λακωνικός 
Τύπος» µε αριθ. φύλλου 4245/24-08-2013, & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού , γίνονται δεκτοί 
στον διαγωνισµό οι εξής:   

1. ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

2. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ   

Απορρίπτει τις προσφορές των : 

1. GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
ΕΠΕ λόγω του ότι το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης του 
εκπροσώπου και διαχειριστή της ανωτέρω ΕΠΕ , που έχει εκδοθεί από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών /Τµήµα Ποινικού Μητρώου έχει 
εκδοθεί στις 06-06-2013 , έχοντας παρέλθει το τρίµηνο από την 
ηµεροµηνία διαγωνισµού 09-09-2013 σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 της 
Υ.Α 11389/1993 και το άρθρο 7 της Α.Π 19623/2013 διακήρυξης.    

2. TECHNOGREEN-ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ λόγω µη προσκόµισης σύµφωνα 
µε το άρθρο 7 της υπ΄αριθ. πρωτ. 19623/ 2013 διακήρυξης α) 
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου β) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου που 
αφορούν Αναγκαστική ∆ιαχείριση, Εκκαθάριση , Πτωχευτικό Συµβιβασµό 
κ.α. γ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ,δ) Πιστοποιητικό 
Ασφαλιστικής ενηµερότητας και ε) Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 

Προµήθεια 
Πινακίδων 

Σηµατοδότησης 
∆ικτύου 

πεζοπορικών 
διαδροµών Π/Υ 

19.410,00 µε 
ΦΠΑ 

Προµήθεια 
Χάρτη 

Πεζοπορικών 
διαδροµών 
Π/Υ 7.200,00 
µε ΦΠΑ 

Προβολή σε 
έντυπο και 
ηλεκτρονικό 
τύπο των 

πεζοπορικών 
διαδροµών 
5.390,00 µε 

ΦΠΑ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ποσ. 
Έκπτωσης % 

Ποσ. 
Έκπτωσης % 

Ποσ. 
Έκπτωσης % 

 

 

 

 

∆απάνη µετά 
την έκπτωση  

1. ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 

14,68% 

∆εν εδόθη 
προσφορά για 
την εν λόγω 
οµάδα 

 

∆εν εδόθη 
προσφορά 
για την εν 
λόγω οµάδα 

 

 

16.925,82€ 
µε ΦΠΑ 

2. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ   

∆εν εδόθη 
προσφορά για 
την εν λόγω 
οµάδα 

 

5,20% ∆εν εδόθη 
προσφορά 
για την εν 
λόγω οµάδα 

 

6.826,50€ 
µε ΦΠΑ 

  

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΚ9-ΗΛΞ



Κατόπιν των ανωτέρω , η επιτροπή διαγωνισµού  προτείνει  στην Οικονοµική 
Επιτροπή να κατακυρωθεί η  

• Προµήθεια πινακίδων Σηµατοδότησης ∆ικτύου πεζοπορικών 
διαδροµών στον προµηθευτή κ. Ζερβάκο Χρήστο επειδή προσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή. 

• Προµήθεια Χάρτη Πεζοπορικών διαδροµών στον προµηθευτή κ. 
Τσιριγώτη Παναγιώτη του Παρασκευά  επειδή προσφέρει την χαµηλότερη 
τιµή. 

• Προβολή σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο των πεζοπορικών 
διαδροµών δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και παραπέµπεται στην ΟΕ 
για λήψη απόφασης.   

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της την υπ΄αριθ. 
πρωτ. 21304/11-09-2013 ένσταση της εταιρείας GENESIS ADVERTISING-
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΠΕ κατά του από 09-09-2013 πρακτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας << Σηµατοδότηση 
πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής >>   , 
ζητώντας  την επανεξέταση και επαναξιολόγηση της προσφοράς της ανωτέρω 
εταιρείας για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν . 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει: 

      Την απόρριψη της υπ΄αριθ. πρωτ. 21304/11-09-2013 ένστασης της εταιρείας 
GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΠΕ κατά του 
από 09-09-2013 πρακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας 
<< Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες 
προβολής >>   , ως αβάσιµη διότι από την ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων 
του ΕΚΠΟΤΑ και της διακήρυξης , κρίσιµη ηµεροµηνία ισχύος του πιστοποιητικού 
Ποινικού Μητρώου , όπως και κάθε άλλου δικαιολογητικού που συνοδεύει την 
προσφορά θεωρείται η ηµεροµηνία διαγωνισµού και όχι η ηµεροµηνία κατάθεσης της 
προσφοράς.  

     Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουµε για την κατακύρωση ή µη των 
πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια  << Σηµατοδότηση 
πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής >>   , 
καθώς και για την απόρριψη ή µη της υπ΄αριθ. πρωτ. 21304/11-09-2013 ένσταση της 
εταιρείας GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΠΕ 
κατά του από 09-09-2013 πρακτικού διαγωνισµού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την 236/2013 Α.Ο.Ε., την υπ΄αριθ. πρωτ. 21304/11-09-2013 ένσταση της 
εταιρείας GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
ΕΠΕ, το από 9-9-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τα λοιπά σχετικά 
δικαιολογητικά (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό .∆.-Α.) που αφορούν την 
προµήθεια << Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας 
και ενέργειες προβολής >>, και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες 
του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010, 

  
Αποφασίζει   οµόφωνα  

 

• Απορρίπτει την υπ΄αριθ. πρωτ. 21304/11-09-2013 ένσταση της εταιρείας 
GENESIS ADVERTISING-∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΕΠΕ 
αποδεχόµενη την εισήγηση –γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.    

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΚ9-ΗΛΞ



• Αποδέχεται το από 09-09-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον  διενεργηθέντα 
διαγωνισµό για την προµήθεια { Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών 
∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής } ως εξής : 

1. Στον κ. Ζερβάκο Χρήστο του Αντωνίου όσον αφορά την Οµάδα1  { 
Προµήθεια Πινακίδων Σηµατοδότησης ∆ικτύου πεζοπορικών 
διαδροµών}της προµήθειας << Σηµατοδότηση πεζοπορικών 
διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας και ενέργειες προβολής >>    
έναντι ποσού   16.925,82€ µε ΦΠΑ. 

2. Στον κ. Τσιριγώτη Παναγιώτη του Παρασκευά όσον αφορά την Οµάδα 
2   { Προµήθεια Χάρτη Πεζοπορικών διαδροµών }  της προµήθειας 
<< Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας 
και ενέργειες προβολής έναντι ποσού   6.826,50€ µε ΦΠΑ. 

3. Όσον αφορά την Οµάδα 3 { Προβολή σε έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο των πεζοπορικών διαδροµών } της προµήθειας << 
Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών ∆ήµου Μονεµβασίας 
και ενέργειες προβολής >> για την οποία δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά η Ο.Ε αποφασίζει την παραποµπή στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

• Ψηφίζει  πίστωση ποσού 32.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 70-7135.005 για την 
ανάθεση της προµήθειας «Σηµατοδότηση πεζοπορικών διαδροµών ∆. 
Μονεµβασίας & ενέργειες προβολής ». 

 
 

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

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                            

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΚ9-ΗΛΞ


