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∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 09/26-04-2013 
Αριθ.Αποφ.  87/2013 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη των πρακτικών ανοικτού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια , µεταφορά ,γραµµογράφηση και παράδοση έτοιµου προς χρήση 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Συκέας της ∆Ε Μολάων 
του ∆ήµου Μονεµβασιάς.   

        Στους Μολάους, σήµερα, την  26-04-2013  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  8042/22-04-2013 

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. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος               Λύρας Χαράλαµπος 

3. Χαραµής Αντώνης                           Μαρούσης Χαράλαµπος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος             

5. Σουρλάς Ιωάννης  

6. Καλογερίνης Ηλίας (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 κ. Αντιπρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

• Την αριθ. 261/2012 απόφαση ∆Σ µε την οποία  αποφασίστηκε η έγκριση της 
αριθ. 99/2012 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ,και ότι η προµήθεια 
, µεταφορά ,γραµµογράφηση και παράδοση έτοιµου προς χρήση 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Συκέας της ∆Ε Μολάων 
του ∆ήµου Μονεµβασιάς θα γίνει  µε δηµόσιο τακτικό διαγωνισµό. 

• Την αριθµ. 32/2013  απόφαση ΟΕ µε την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι του 
∆ηµόσιου-τακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια, µεταφορά 
,γραµµογράφηση και παράδοση έτοιµου προς χρήση ελαστικοσυνθετικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Συκέας της ∆Ε Μολάων  
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• Με την αριθ. Πρωτ. 5695/20-03-2013 διακήρυξη δηµάρχου ανακοινώθηκε η 
διενέργεια του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 

• Την 15-04-2013 διενεργήθηκε  ο διαγωνισµός  κατά την διάρκεια του οποίου 
κατέθεσαν προσφορά τρείς(3) ενδιαφερόµενοι  προµηθευτές και 
συγκεκριµένα:  

 

• Ο κ. Ιάσων Γκαζιάνης  Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε. 
 

• Ο κ. Παναγιώτης Μαντζάνας Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε.  
 

•  Η εταιρεία [ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ]. 
 
       Εν συνεχεία η Ε∆ διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο , όπως ορίζει η διακήρυξη και το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ  , µε τα 
απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και προέβη στην αποσφράγισή τους. 
      Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα ζητούµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς , τα οποία σφραγίστηκαν , 
µονογράφησαν και καταγράφηκαν σε πίνακα, και εν συνεχεία η επιτροπή προέβη 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού , 
γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό η προσφορά του κ. Γκαζιάνη Ιάσων και 
απορρίπτονται οι προσφορές των κ. Παναγιώτη Μαντζάνα  λόγω µη προσκόµισης 
τεχνικών στοιχείων και της εταιρείας {ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΠΕ} λόγω του ότι 
ο φάκελος προσφοράς δεν φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της 
διακήρυξης, και κατά συνέπεια η επιτροπή δεν προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των δύο συµµετεχόντων που προαναφέρονται  και επιστράφησαν οι 
προσφορές τους.           
       Η Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών,  στην 
συνέχεια µε το από 19-04-2013 πρακτικό της , προτείνει στην ΟΕ: 
 

• Την κατακύρωση της προµήθειας, µεταφορά ,γραµµογράφηση και παράδοση 
έτοιµου προς χρήση ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ 
Συκέας της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς στον  κ. Ιάσων Γκαζιάνη  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε, µε έκπτωση 0%. 

 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι κατά την παραλαβή της 
ανωτέρω προµήθειας θα πρέπει να συσταθεί εξειδικευµένη επιτροπή παραλαβής 
των υλικών και στην συνέχεια  ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ  να αποφασίσουν σχετικά 
µε την κατακύρωση της προµήθειας , µεταφορά ,γραµµογράφηση και παράδοση 
έτοιµου προς χρήση ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Συκέας της 
∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς.  Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορά, πρακτικά Ε.∆.-Α.) και 
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις όµοιες του Ν.3852/2010. 
                                                       

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

       Κατακυρώνει τα από 15-04-2013 & 19-04-2013 πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών και συγκεκριµένα ως εξής: 
 

• Την κατακύρωση της προµήθειας , µεταφορά ,γραµµογράφηση και 
παράδοση έτοιµου προς χρήση ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
της ΤΚ Συκέας της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς  στον  κ. Ιάσων 
Γκαζιάνη  Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε, µε έκπτωση 0%. 
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• Ψηφίζει πίστωση ποσού 90.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.021  του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2013.     

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται   όπως πιο 
κάτω. 
 
   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

       ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                          1)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       2)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
                                                                       5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                          
                                                                                                                                             
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

   ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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