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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/17-05-2016
Αριθ.Αποφ. 115/2016
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και
τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης }, προϋπολογισμού 24.641,21€.
Στους Μολάους, σήμερα την

17-05-2016

ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6841/12-05-2016 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)

Δουμάνη Σοφία

2 Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Σουρλάς Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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 δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
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Την αριθμ. 88/2016 απόφαση Ο.Ε. με την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι του
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια { Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών
ύδρευσης}.



Την

υπ΄αριθ.

πρωτ.

5389/20-04-2016

διακήρυξη

Δημάρχου

με

την

οποία

ανακοινώθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού.


Την 27-04-2016 διενεργήθηκε

ο διαγωνισμός κατά την διάρκεια του οποίου

κατέθεσαν προσφορά δύο(2) ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και συγκεκριμένα οι εξής
:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.

ΝΤΑΦΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε

2.

Σε συνέχεια της διαδικασίας του από 27-04-2016 πρακτικού η επιτροπή διαγωνισμού
προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής έκαστου προμηθευτή και βάσει
αυτού γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι εξής:


ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε

Η Επιτροπή απορρίπτει από την συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού , την
προσφορά του κ. Ντάφου Γ. Ευάγγελου , διότι δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά του άρθρου 6 παρ. στ΄ αριθ. 3,4 & 6 της διακήρυξης, καθώς και τα τεχνικά
φυλλάδια για την βαλβίδα αντεπιστροφής.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε «Η επιτροπή διαγωνισμού με το από 27-04-2016
Πρακτικό της, προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες
έγιναν δεκτές και κατέγραψε τα αποτελέσματα των οικονομικών προσφορών ως εξής:

1.

Ε π ω ν υ μ ί α

Δαπάνη μετά την

π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ο ς

έκπτωση

ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε

22.916,33€ με ΦΠΑ

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού- Αξιολόγησης

Προσφορών προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση της προμήθειας { Προμήθεια και
τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης } στην προμηθεύτρια εταιρεία

«ΒΙΛΛΙΑΣ Γ. –

ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» με έδρα Μολάοι Λακωνίας Τ.Κ. 23052 & Α.Φ.Μ: 082878939 έναντι
ποσού 22.916,33€ με ΦΠΑ , παρόλο που κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
υπήρχε μόνο ένας προμηθευτής, η τελική τιμή προσφοράς είναι εντός προϋπολογισμού
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της αριθ. 20/2016 μελέτης του Δήμου, αναπτύχθηκε ικανός ανταγωνισμός εφόσον
συμμετείχαν δύο προμηθευτές , καθώς επίσης
αποτελούν

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

οι τιμές των αγωγών ύδρευσης που

δαπάνης

της

εν

λόγω

προμήθειας

συμπεριλαμβανομένου και τοποθέτησης , σε σχέση με αντίστοιχη σύμβαση του έτους
2015{ΑΔΑΜ 15SYMV002861587 2015-06-2}

χωρίς τοποθέτηση , είναι πολύ πιο

συμφέρουσες για το δήμο.
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την
κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
της προμήθειας με τίτλο

<< Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης >>

.Η

ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της προμήθειας (διακήρυξη,
προσφορές, πρακτικό .Δ.-Α.), και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όμοιες του
Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010,
Απο φασίζει


Ομόφωνα

Αποδέχεται το από 27-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας ΔιαγωνισμούΑξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό για την
προμήθεια { Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης } στην εταιρεία
«ΒΙΛΛΙΑΣ Γ. –ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» με έδρα

Μολάοι Λακωνίας Τ.Κ. 23052 &

Α.Φ.Μ: 082878939 έναντι ποσού 22.916,33€ με ΦΠΑ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

