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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/02-02-2015 
Αριθ.Αποφ.  18/2015 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και 
πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυµνασίου Μολάων}. 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  02-02-2015  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.  1330/29-01-2015 
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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            ∆ουµάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

           Μαρούσης Χαράλαµπος      

6. Λυριωτάκης 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. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 10ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  
τα εξής: 
           Με την αριθ. 326/2014 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαµε του όρους δηµοπράτησης 
του έργου µε τίτλο  << Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων 
του κτηρίου του Γυµνασίου Μολάων >>  συνολικού προϋπολογισµού 230.000,00€  µαζί 
µε τον Φ.Π.Α. 

 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του ∆ήµου 
Μονεµβασίας  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού απόντος του  εκπροσώπου 
των εργοληπτών, ηµέρα Τρίτη (20-01-2015) µε ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 
την 10.00 π.µ.,  εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων 
αναδόχων, οι οποίοι είχαν λάβει τεύχη διακήρυξης και την προβλεπόµενη προσφορά 
θεωρηµένη αρµοδίως από εµάς:  

  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
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1.  Κ/Ξ  Π .ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

2.  Π & Α ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

3.  Κ/Ξ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ 

4.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ 

5.  Κ/Ξ ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6.  TKS A.E 

7.  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

8.  Κ/Ξ  ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

9.  ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

10. Κ/Ξ  Γ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ- Ι. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

 
 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. 346/2014 ΑΟΕ , διενήργησε τον διαγωνισµό σύµφωνα 
µε την υπ. αριθµ. πρωτ.  26967/15-12-2014 διακήρυξη  της  δηµοπρασίας του  έργου,  οι  
όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  µε την υπ' αριθ. 326/2014 Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Μονεµβασίας, 
περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» µε 
αριθ. φύλλου 12802/17-12-2014, «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» µε αριθ. φύλλου 
11179/17-12-2014, «ΦΕΚ» µε αριθ. φύλλου 756/19-12-2014 & «Λακωνικός Τύπος» µε 
αριθ. φύλλου 4567/18-12-2014. 

Στην συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και κατεγράφησαν χωρίς να ελέγχεται το νοµότυπο και η 
πληρότητα τους. 

Τα ανωτέρω έγγραφα µονογράφησαν , ελέγχθηκαν οι βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π οι οποίες επεστράφησαν στους συµµετέχοντες . Στην συνέχεια η Ε∆ κρίνει ότι 
όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές.  

 Εν συνεχεία η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών , και στον έλεγχο για το παραδεκτό αυτών . Κατά την διαδικασία 
αυτή , ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών στην οικονοµική 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα . 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζόµενων , η Ε∆ 
αποφασίζει ότι  δεν γίνονται  δεκτές όλες προσφορές, και συγκεκριµένα η προσφορά της 
Κ/Ξ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ, ακυρώνεται γιατί το ΜΕΕΠ 
που κατέθεσε ο κ. Χριστοδούλου έχει λήξει από τις 25-04-2014 , χωρίς να έχει 
προσκοµίσει στοιχεία ανανέωσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισµού καταρτίζει τον πίνακα των 
διαγωνιζοµένων  κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής: 

 Μ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Η Σ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 48% 

2.  Π & Α ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 47% 

3.  ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

41% 

4.  TKS A.E 38% 
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5.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ 37% 

6.  Κ/Ξ  Π .ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

35% 

7.  Κ/Ξ ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-
ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

32% 

8.  Κ/Ξ  ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-
ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

29% 

9.  Κ/Ξ  Γ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ- Ι. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 12% 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε  «Η επιτροπή διαγωνισµού µε το  Νο 2 Πρακτικό 

της που συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση την 27-01-2015 και ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής στα γραφεία του ∆ήµου Μονεµβασίας χωρίς την παρουσία του 
εκπροσώπου των εργοληπτών αν και εκλήθη νόµιµα. 
     Mε το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή µας  γνωρίζει ότι µειοδότης είναι   η 
εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε έκπτωση 48% . 

Κατόπιν των ανωτέρω ,η προσφορά του τελικού µειοδότη  είναι της τάξεως του  
σαράντα οκτώ  τοις εκατό (48% ), εισηγούµαι λοιπόν να ανατεθεί το έργο στην εταιρεία 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε έκπτωση 48%. 
        Στην συνέχεια πήρε το λόγο το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε κ. Λυριωτάκης 
Ιωάννης  ο οποίος ανέφερε ότι είναι σύµφωνος µε την κατακύρωση των πρακτικών  
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο {<< Ανακαίνιση 
της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυµνασίου 
Μολάων } , µε την επιφύλαξη όµως ότι θα έπρεπε να υπάρχει ακριβής αρχιτεκτονική & 
µηχανολογική αποτύπωση της µελέτης.     
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις του 

κ. Λυριωτάκη , έλαβε υπόψη της την 326/2014 Α.Ο.Ε., τα Πρακτικά Νο 1 & 2  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν το έργο <<  
Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του 
Γυµνασίου Μολάων >>, 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   
 

        Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της από 20-01-2015 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο  << Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και 
πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυµνασίου Μολάων  >> στην εταιρεία 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε έκπτωση 48%. 

     

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                     5)ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 
∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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