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Αριθ.Αποφ.  130/2014 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { Κατασκευή γηπέδου τένις στην ∆Κ Νεάπολης} του 
∆ήµου Μονεµβασίας.   

 
        Στους Μολάους, σήµερα, την  29-04-2014  ηµέρα Τρίτη  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.  8640/24-04-2014 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. Μαυροµιχάλης Κων/νος 

4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

           

5. Μαρούσης Χαράλαµπος      

6. Μέντης Γεώργιος 

           

 

 
         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,  

Πριν από τη συζήτηση των θεµάτων προ ηµερήσιας διάταξης, το τακτικό µέλος της 
ΟΕ µετά την παραίτηση του κ. Χαραµή, ο κ. Μέντης Γεώργιος, ανέγνωσε και κατέθεσε την 
εξής δήλωση:   

Κατά την συνεδρίαση της Ο.Ε της 15-04-2014 όφειλε ο κ. Χριστάκος αλλά και οι 
λοιποί που συµµετείχατε στην ίδια συνεδρίαση και γνωρίζατε ότι ο κ. Χαραµής έχει 
παραιτηθεί την προηγούµενη 14-04-2014 να µην το έχετε απόντα & να καλέσετε εµένα 
σαν τακτικό µέλος σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ . 

Ακόµη και τότε αλλά ειδικά σήµερα ο κ. Χριστάκος πρέπει να αποχωρήσει από την 
ΟΕ διότι έχει αυτοεξαιρεθεί της δηµοτικής παράταξης της µείζονος µειοψηφίας, αφού 
κατατέθηκε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Σπάρτης το όνοµά του µεταξύ των υποψηφίων του 
συνδυασµού του κ. Τριχείλη (∆ηµάρχου)και ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις έχει από µόνος του λόγω της ενέργειας του ανεξαρτητοποιηθεί & δεν ανήκει στην 
µείζονα µειοψηφία και δεν έχει το δικαίωµα να συµµετέχει εκ µέρους της µειοψηφίας στην 
Ο.Ε. 
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Εγώ εκτιµώ & πιθανολογώ ότι όλες οι αποφάσεις της προηγούµενης συνεδρίασης 
(εκτός του λόγου της µη σύννοµης σύνθεσης «έχει αναγραφεί απών ο κ. Χαραµής ο 
οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί ) είναι άκυρες και για τους λοιπούς λόγους. Ειδικά για την 
σηµερινή συνεδρίαση της 29-04-2014 η συµµετοχή του κ. Χριστάκου ο οποίος κατέχει και 
την θέση του Αντιπροέδρου της ΟΕ εκ της µειοψηφίας την οποία εγώ δεν συµµερίζοµαι και 
διαφωνώ για την συµµετοχή του. 

Πιθανολογώ εποµένως ότι και οι σηµερινές αποφάσεις της ΟΕ θα είναι άκυρες , εάν 
συνεχίσει η συνεδρίαση µε παρόντα το κ. Χριστάκο .Για αυτό εγώ θέλω να καταγράφονται 
αυτά σε κάθε απόφαση και ταυτόχρονα η ψήφος µου θα είναι παρών, και πιθανόν να 
προσθέσω και κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων και άλλα.  
 
       Απαντώντας στον κ. Μέντη Γεώργιο ο αντιπρόεδρος της ΟΕ κ. Χριστάκος Σταύρος 
κατέθεσε γραπτό υπόµνηµα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής: 

• Συµµετέχω ως µέλος της ∆ηµοτικής παράταξης της µείζονος αντιπολίτευσης η 
οποία εξακολουθεί να υφίσταται ως παράταξη της οποίας είµαι µέλος. 

• Η συµµετοχή µου στις επόµενες εκλογές δεν έχει καµία σχέση µε την τρέχουσα 
δηµοτική περίοδο, και από κανένα άρθρο ή διάταξη του δηµοτικού κώδικα δεν 
υπάρχει συσχέτιση της µιας δηµοτικής περιόδου µε τις υποψηφιότητες που 
αφορούν την διαδικασία των εκλογών για την επόµενη δηµοτική περίοδο. 

• Σε πολλές περιπτώσεις στο πανελλήνιο έχει συµβεί το ίδιο θέµα χωρίς ουδέποτε 
να τεθεί ζήτηµα νοµιµότητας, και υπάρχει  το προφανές ερώτηµα γιατί συµβαίνει 
ειδικά στην περίπτωσή µου.     

 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης ανέφερε  τα εξής: 
       Με την αριθ. 55/2014 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαµε του όρους δηµοπράτησης του 
έργου << Κατασκευή γηπέδου τένις στην ∆Κ Νεάπολης >>  συνολικού 
προϋπολογισµού  29.775,35€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. 
 
       Με την αριθ. 102/2014 απόφαση της η Ο.Ε. : 

• Ενέκρινε  το από 01-04-2014 πρακτικό άγονης δηµοπρασίας της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο <<Κατασκευή γηπέδου τένις στην ∆Κ 
Νεάπολης   >> .  

• Αποφάσισε  την επανάληψη του διαγωνισµού του έργου µε τίτλο << Κατασκευή 
γηπέδου τένις στην ∆Κ Νεάπολης >> µε τους όρους όπως αυτοί καθορίστηκαν 
µε την αριθ. 55/2014 ΑΟΕ, καθορίζοντας ως ηµέρα νέας δηµοπρασίας την 
16/04/2014 ηµέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στην έδρα του ∆ήµου, Μολάοι Λακωνίας.  

  
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του ∆ήµου 

Μονεµβασίας  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απόντος του  εκπροσώπου 
των εργοληπτών, ηµέρα Τρίτη (16-04-2014) µε ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 
την 10.00 π.µ.,  και βάσει του πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισµού δεν  κατατέθηκε 
καµία προσφορά  µε αποτέλεσµα τη λήξη της παραλαβής από την επιτροπή διαγωνισµού.   
      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών  την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
∆17α/02/85ΦΝ443/εγκ.16/30-5-07Παρ. 4 η οποία αναφέρει τα εξής : 
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως  «Η ανοιχτή 
δηµοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη διαδικασία  µε προεπιλογή 
διεξάγονται ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10η π.µ. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την αρχική ορισθείσα ηµέρα ή αν 
κατά την ηµέρα αυτή δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη 
ηµέρα ……………,  
Έτσι σύµφωνα µε την παρ. 5 της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής: Από την 
διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι εφόσον στον διαγωνισµό δεν υποβληθεί καµία 
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προσφορά , ορίζεται (υποχρεωτικά) νέα ηµέρα υποβολής προσφορών , µε πράξη της 
προϊσταµένης αρχής  και µε τους όρους που προβλέπονται. Αν και στην νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν υποβληθούν προσφορές , µπορεί   να ορισθεί και Τρίτη ηµεροµηνία. Η 
διατύπωση του νόµου σαφώς διαφοροποιείται και ερµηνεύεται ως δυνητική πλέον επιλογή 
ο ορισµός και τρίτης ηµέρας υποβολής προσφορών κατά τον ίδιο τρόπο. Η διευκόλυνση 
που παρέχεται στους φορείς µε τις διατάξεις αυτές είναι δεδοµένη , µε µικρό κόστος από 
άποψη χρόνου δεδοµένου ότι ο ανοικτός διαγωνισµός παρέχει εµφανή πλεονεκτήµατα 
(πλήρη διαφάνεια και επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής) .Πάντως από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι µετά και το δεύτερο διαγωνισµό (εφόσον και σ΄ 
αυτόν δεν υποβληθεί καµιά προσφορά από τους ενδιαφερόµενους) επιτρέπεται η –
προσφυγή στη διαδικασία µε απευθείας ανάθεση ή µε διαπραγµάτευση, κατά τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18 και του Ν 2362/95 (άρθρο 83), σε συνδυασµό και µε το άρθρο 4 
παρ. 2γ του Ν1418/84. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να εγκρίνουµε το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού και  να προχωρήσουµε σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο στην απευθείας 
ανάθεση του έργου µε τίτλο <<Κατασκευή γηπέδου τένις στην ∆Κ Νεάπολης   >> σε 
εργολάβο ∆.Ε. ο οποίος κατέχει ανάλογο εργολαβικό πτυχίο. 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη 

της τις  55-102/2014 Α.Ο.Ε., το Πρακτικό Νο 1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έλαβε υπόψη 
της την ανωτέρω εγκύκλιο, το γεγονός ότι το έργο πρέπει άµεσα να εκτελεστεί και έλαβε 
υπόψη της : Τις διατάξεις των άρθρων 93, 103 και 208 του ∆ΚΚ  Ν.3463/2006,  του Ν. 
3263/04,  και του Ν. 3669/08.  
 

Αποφασίζει   οµόφωνα  
  

• Εγκρίνει το από 15-04-2014 πρακτικό άγονης δηµοπρασίας της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου µε τίτλο <<Κατασκευή γηπέδου τένις στην ∆Κ 
Νεάπολης   >> .  

• Αναθέτει την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή γηπέδου τένις 
στην ∆Κ Νεάπολης  » στον κ. Κουτσούκαλη Νικόλαο   ο οποίος 
διατηρεί  ανάλογη επιχείρηση µε Α.Φ.Μ. 069631696 αντί του ποσού  των 
29.775,35€ € µαζί µε το Φ.Π.Α. και έκπτωση  0%.  

 
 

      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)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                   

                                    5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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