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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 38/22-08-2017 
 

Αριθ.Αποφ. 245/2017    

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός 
εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  22-08-2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21058/18-08-2017 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. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3. Χριστάκος Σταύρος      

4. Κολλιάκος Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας    

6.  Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

            Σουρλάς Ιωάννης  

               

 

     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 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 την αριθ. 165/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

δημοπρασίας  του έργου   με τίτλο  << Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής 

εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας >> .  
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 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 9441/12-06-2017  (17PROC001546235) διακήρυξη του 

διαγωνισμού  

  Την αριθ. 213/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό   

δημοπρασίας του έργου   με τίτλο  << Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής 

εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας >>.   

       Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

συνεδρίασε την (10-08-2017) ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση 

των δικαιολογητικών του  μειοδότη  ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ τα οποία κατεγράφησαν ως εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν σχετικοί λόγοι αποκλεισμού 

2. Βεβαίωση ΜΕΕΠ  

3. Ενημερότητα πτυχίου  

4. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 9001:2008 (ΕΠΙΒΛΕΨΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κλπ ) 

5. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 14001:2004 (ΕΠΙΒΛΕΨΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κλπ ) 

6. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ  1801:2008/ΟΗSAS 18001:2007 

(ΕΠΙΒΛΕΨΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κλπ ) 

7. Βεβαίωση εγκυρότητας των πιστοποιητικών 

8. Η αριθμ. 63472912/21-6-2017 Φορολογική ενημερότητα  

9. Η αριθμ .63663198/03-8-2017 Φορολογική ενημερότητα 

10. Η αριθμ.63472961 /21-6-2017 Φορολογική ενημερότητα 

11. Η αριθμ.63645171/31-7-2017 Φορολογική ενημερότητα 

12. Η αριθμ. 297508/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ (ΙΚΑ 

13. Η αριθμ. 297547/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα  έργου (ΙΚΑ) 

14. Η αριθμ. 297513/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα  έργου (ΙΚΑ) 

15. Η αριθμ. 297517/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα  έργου (ΙΚΑ) 

16. Η αριθμ. 297566/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα  έργου (ΙΚΑ) 

17. Η αριθμ. 297569/6-7-2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα  έργου (ΙΚΑ) 

18. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ (ΤΣΜΕΔΕ) 

19. Ποινικό μητρώο Τσομπανίδη 

20.  Ποινικό μητρώο Αξαόπουλου 

21. Ισολογισμός  έτους 2014 

22. Ισολογισμός 2015 

23. Ισολογισμός 2016 

24. Ε3 

25. Τιμολόγια συναφών έργων 

      Από το έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως 

προκύπτει ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
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21, 22 και 23 της διακήρυξης   , προτείνοντας την κατακύρωση του πρακτικού ανάθεσης 

του ανωτέρω έργου  στην    ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

      Στο άρθρ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στην Απόφαση κατακύρωσης 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής της σύμβασης.  Κατά συνέπεια  

σύμφωνα με το Ν.4412/2016 οι προθεσμίες αναστολής της σύναψης, όπως προκύπτουν 

από το άρθρο 361 παρ. 1 για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής είναι   δέκα (10) 

ημέρες  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή δέκα 

πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας άλλως δέκα (10) ημέρες 

από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

            Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 14/2017 ΑΔΣ που καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου   <<  

Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα 

Μονεμβασίας >>  τον ανοικτό  διαγωνισμό .  

 Την αριθ. 165/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 9441/12-06-2017  (17PROC001546235)διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

 Το αριθ.  1/13-07-2017  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

 Το αριθ.  2/10-08-2017  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει το αριθ. 2/10-08-2017  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  προσφοράς του 

μειοδότη  ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ   για το έργο με τίτλο { Εργασίες αποκατάστασης 

ανωδομής εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας }, του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής 

εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας }  στην εταιρεία  ΑΠΕΛΛΑ 

ΑΕ  σύμφωνα με την προσφορά της. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                      2)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                      3)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ       
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