
                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  (Ως προς το ποσό της ανάθεσης) 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/25-11-2013 
Αριθ.Αποφ.  344/2013 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του υποέργου(2) µε τίτλο { Επεξεργασία και διάθεση 
λυµάτων Νεάπολης} Π/Υ 5.471.040,00€ της πράξης «∆ίκτυο αποχέτευσης και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµού Νεάπολης» και κωδικό 
mis 295539.  
        Στους Μολάους, σήµερα, την  25-11-2013  ηµέρα ∆ευτέρα 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.  26952/21-11-2013 
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. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος) 

2. Μαυροµιχάλης Κων/νος                   Λύρας Χαράλαµπος    

3. Μαρούσης Χαράλαµπος          Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος   

4. Χαραµής Αντώνιος 

5. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπλ. 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 κ.  Αντιπρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας  
διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
      Το υπ΄αριθ. πρωτ. 4774/29-10-2013 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών έργων της 
περιφέρειας Πελοποννήσου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζονται όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία του αρχείου του έργου µε τίτλο {Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων 
Νεάπολης} , προκειµένου να εγκριθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας , να 
πραγµατοποιηθεί η κατακύρωση του µειοδότη , σαν αποτέλεσµα της 345/29-07-2013 
απόφασης του περιφερειακού συµβουλίου περί λύσης της προγραµµατικής 
σύµβασης µε τον ∆ήµο Μονεµβασίας  που αφορούσε το ανωτέρω έργο. 
     Συνεχίζοντας ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της ΟΕ: 

• Την αριθ. 184/2013 Α∆Σ περί λύσης της προγραµµατικής σύµβασης µε την 
περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη «∆ίκτυο αποχέτευσης και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµού Νεάπολης» σύµφωνα µε 
την οποία αποφασίστηκε η λύση της από Αύγουστο 2010 προγραµµατική 
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σύµβασης , που είχε υπογραφεί µε την αριθ. 49/2010 απόφαση του ∆Σ του 
πρώην ∆ήµου Βοιών µε σκοπό την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, όπου 
πλέον φορέας υλοποίησης θα είναι ο ∆ήµος Μονεµβασίας ο οποίος  διαθέτει  
την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση του έργου. Επίσης 
αναφέρεται ότι είναι δυνατή αυτή η αλλαγή του φορέα υλοποίησης της πράξης 
µετά και την σύµφωνη γνώµη της συµβαλλόµενης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 

• Την αριθ. 234/2013 Α∆Σ περί «Αποδοχής χρηµατοδότησης ποσού 
11.908.572,77€ για το έργο {«∆ίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµού Νεάπολης» - Αναµόρφωση 
προϋπολογισµού και ετησίου προγράµµατος δράσης 2013 } . 

• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 111677/19-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης της 3ης 
τροποποίησης της πράξης { ∆ίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµού Νεάπολης} µε κωδικό MIS 295539 
στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη».  

      Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβούµε στην κατακύρωση ή µη  του 4ου 

πρακτικού  της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε 
τίτλο { Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Νεάπολης} το οποίο έχει ως εξής: 
   «Η επιτροπή διαγωνισµού  η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 2922/16-12-2011 
απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου συνήλθε 
στις 14-10-2013 στις 10:00 π.µ, για την συνέχιση του διαγωνισµού και την 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων : α) ENVITEC A.E & β) ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε οι οποίες δεν έχουν 
αποκλειστεί από το διαγωνισµό σύµφωνα µε την οικεία διακήρυξη και τις διατάξεις 
του ν. 3669/08.   
Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφονται και ανακοινώνονται τα στοιχεία τους , 

για τις διαγωνιζόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις α) ENVITEC A.E & β) ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. Στην συνέχεια υπολογίζονται οι ανοιγµένες προσφορές ως συνάρτηση 
των οικονοµικών προσφορών και βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.3669/08 

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισµού κατέληξε στην συνολική 
βαθµολογία των προσφορών ως εξής  

Προσφέρων Βαθµολογία 

Τεχνικής 
Προσφοράς 

(ΓΒ) 

Οικονοµική 

Προσφορά 

(Π) 

Ανοιγµένη 

προσφορά  

(ΠΑ) 

 

ENVITEC A.E 88,40 3.327.000,00€ 3.763.574,66 € 
και τεκµαρτή 
έκπτωση 
2,702% 

∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε 78,80 3.114.832,10€ 3.952.832,61€ 

και τεκµαρτή 
έκπτωση 
8,907% 

 

  Τέλος η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται στην ΟΕ   ότι η συµφερότερη 
τεχνικοοικονοµικά  προσφορά είναι της εταιρείας ENVITEC A.E. που έχει την  πιο 
χαµηλή ανοιγµένη οικονοµική προσφορά Πα=3.763.574,66€ και τεκµαρτή έκπτωση 
2,702%. 
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       Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουµε για την κατακύρωση ή µη 
των πρακτικών δηµοπρασίας για το έργο    << Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων 
Νεάπολης >>.  

       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 
και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή ,το άρθρο 72 παρ.1 του 
Ν.3852/2010,την εξειδικευµένη πίστωση, το από 14-10-2013 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού, τις διατάξεις του ν.3669/08  
                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

• Κατακυρώνει το πρακτικό δηµοπρασίας για το έργο µε τίτλο «Επεξεργασία 
και διάθεση λυµάτων Νεάπολης» 

 

• Αναθέτει στην «ENVITEC A.E» το έργο  µε τίτλο «Επεξεργασία και διάθεση 
λυµάτων Νεάπολης» έναντι συνολικής αµοιβής  5.324.860,80 € (µε ΦΠΑ).  

 

• Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.324.860,80€ του ΚΑ  25-7326.055  του   σκέλους 
των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013    για την πληρωµή του 
ανωτέρω έργου.  

 

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

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                              1)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                     2)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                       

                                           3)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
                                        4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

    
 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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