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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 3/19-02-2016 
Αριθ.Αποφ.  23/2016 

ΘΕΜΑ:    Κατακύρωση η μη πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας με τίτλο  {Συλλογή και μεταφορά 
Ανακυκλώσιμων υλικών} του Δήμου Μονεμβασίας. 
  
         Στους Μολάους, σήμερα την  19-02-2016  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  2034/15-02-2016 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) 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης  

           Δουμάνη Σοφία 

         

                   

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Μαρούσης Χαράλαμπος 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

          

 

  

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 
      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 δεν  παρευρέθησαν.                                                                                                 

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

      Με την αριθ. 15/2016 απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας  με τίτλο  << Συλλογή και μεταφορά 

Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας >> συνολικού προϋπολογισμού  

73.117,10€ μαζί με τον Φ.Π.Α. .  

Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του Δήμου 

Μονεμβασίας  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με 
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την αριθ. 352/2015 ΑΟΕ  , ημέρα Τετάρτη (17-02-2016) 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 

1.  
 

ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 

 
Συνεχίζοντας, ο κ. πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής: 

«Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 352/2015 ΑΟΕ , 

διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.  1627/08-02-2016  

διακήρυξη  της  δημοπρασίας της εργασίας ,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' 

αριθ. 15/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην  

εφημερίδα  «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φύλλου 4843/09-02-2016. 

Στην συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και κατεγράφησαν (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το 

νομότυπο και η πληρότητά τους) ,και κατόπιν σε μυστική συνεδρίαση ελέχθησαν τα 

δικαιολογητικά,   και η ΕΔ κρίνει ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές. 

Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών . 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε ο πίνακας οικονομικών προσφορών ο οποίος έχει 

ως εξής: 

Α/Α 
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ   

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1.  ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 1% 

      
     Mε το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή μας γνωρίζει ότι μειοδότης είναι   η 

ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΣΟΦΙΑ  με έκπτωση 1,00% . 

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι στο  από 17-02-2016 πρακτικό  της 

επιτροπής αξιολόγησης αναφέρονται τα εξής:  

       Κατά τη διεξαγωγή του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συλλογή και 

Μεταφορά  Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας» που διενεργήθηκε την 

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στους Μολάους Λακωνίας, συμμετοχή δήλωσε μόνο η κ. 

Τσολομίτη Σοφία. 
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   Επειδή προσήλθε μόνο ένας υποψήφιος στο διαγωνισμό και η προσφορά ήταν με 

ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%), σας και δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλη 

προσφορά , η επιτροπή διαγωνισμού κρίνει  

 Η μοναδική προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη , καθώς η 

προσφερόμενη τιμή είναι κατά 1% χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης. 

 Αποφεύγετε καθυστέρηση της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών σε τυχόν 

επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας , δεδομένου ότι η ισχύουσα σύμβαση 

για την συλλογή τους λήγει στις 08-03-2016. 

    Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει στην Ο.Ε την 

κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας  με τίτλο  << Συλλογή και 

μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας >>  στην κ. Τσολομίτη 

Σοφία διότι η προσφορά της είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη και σύμφωνη με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   

         Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι με το από 17-02-2016 Πρακτικό 

της, η Επιτροπή μας  γνωρίζει ότι μειοδότης είναι  η κ Τσολομίτη Σοφία με έκπτωση 

1% , και παρόλο που είχαμε συμμετοχή μόνο ενός υποψήφιου αναδόχου,  εισηγούμαι να 

ανατεθεί η εργασία με τίτλο { Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου 

Μονεμβασίας } στην κ. Τσολομίτη Σοφία με έκπτωση 1%. 

      Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη η οποία 

ανέφερε ότι καταψηφίζει την κατακύρωση των πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων 

Υλικών Δήμου Μονεμβασίας } , διότι για το ίδιο θέμα δεν είχε ψηφίσει και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο εξηγώντας ότι η όλη διαδικασία της συλλογής απορριμμάτων της ανακύκλωσης 

θα   πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το Δήμο ή άλλο κρατικό φορέα και όχι να ανατίθενται σε 

εργολάβους. 

     Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την 

κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 

της εργασίας με τίτλο   << Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου 

Μονεμβασίας  >> .  

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

της: την 15/2016 Α.Ο.Ε., τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου ,το από 17-02-2016 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν την 

εργασία << Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας >>, 

και έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10,τις διατάξεις του Π.Δ του 

28/80,την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,το 
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άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
         Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της από 17-02-2016 δημοπρασίας για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο << Συλλογή και μεταφορά 

Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας >> στην κ. Τσολομίτη Σοφία  με 

έκπτωση 1% για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.  

     Μειοψήφησε η κ. Αναγνωστοπούλου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση 

της παρούσας απόφασης. 

 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                                    3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                    4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                    5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
                                    Ακριβές Αντίγραφο 
                                    Ο Γραμματέας Ο.Ε. 
 
                                Κοντραφούρης Γεώργιος 
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