
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 24/11-12-2013 
Αριθ.Αποφ.  358/2013 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας με τίτλο {Τεχνικός Σύμβουλος} της 
πράξης με τίτλο { Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμού Πλύτρας-Καραβοστασίου } του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  11-12-2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  27940/04-12-2013 

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)          Ιατρόπουλος Δημήτριος                                                                                                                                                                                                                                                

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Μαρούσης Χαράλαμπος 

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Χαραμής Αντώνιος     

4. Λύρας Χαράλαμπος    

5. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος) 

 

 
     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 και παρευρέθησαν. 
     Ο κ.  Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης  
ανέφερε τα εξής:  
      Με την αριθ. 168/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διενέργειας δημοπρασίας για την υπηρεσία «{Τεχνικός Σύμβουλος} της 
πράξης με τίτλο { Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμού Πλύτρας-Καραβοστασίου}» του Δήμου Μονεμβασίας. 

Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου στους Μολάους ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη  (01-08-2013) με ώρα λήξης παράδοσης των 
προσφορών την 10:00 π.μ.  εμφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των 
υποψηφίων αναδόχων:   
 



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ. –

ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝ.} 

2.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΡΟΥΛΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ} 

3.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ- SIGMA 

ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε} 

4.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ} 

5.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ} 

6.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (ΔΙΑΚ. ENCODIA ΕΠΕ) Σ.& Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε (Δ.Τ «Τ.Ε.Α.Φ.» Ε.Ε). 

 

 Συνεχίζοντας, ο κος Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής είπε τα εξής: 
«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από δύο υπαλλήλους  του Δήμου μας 

και έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε ,η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 193/2013 ΑΟΕ, 
και σύμφωνα πάντα με το πρακτικό της Νο1, διενήργησε τον διαγωνισμό της 
01/08/2013 σύμφωνα με την υπ. αριθμόν  15086/26-06-2013 διακήρυξη  της  
δημοπρασίας της υπηρεσίας,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 
168/2013 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις   
εφημερίδες  «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φυλλ. 4209/27-06-2013, 
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» με αριθ. φύλλ. 25845/24-06-2013, 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» με αριθ. φύλ. 4153/27-06-2013, «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
με αριθ. φύλ. 12436/27-06-2013, ΦΕΚ με αριθ. φύλ.406ΔΔΣ/28-06-2013 .    

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα πάντα με το πρακτικό της 
ανακοίνωσε στους συμμετέχοντες ότι οι φάκελοι συμμετοχής γίνονται όλοι δεκτοί , και 
ότι η διαδικασία ελέγχου θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για την 
οποία θα ενημερωθούν  οι συμμετέχοντες. 

Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 29-
08-2013 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών  και την 
ανακοίνωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 15-
11-2013 για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών  προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού καταρτίζει τον πίνακα των 
διαγωνιζομένων  ο οποίος έχει ως εξής: 

 

 
Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Ο  

Σ Χ Η Μ Α  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Συνολική 

δαπάνη 

1.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

{ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝ. –

ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝ.} 

56,54% 42.434,60€ 



2.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΓΑΙΑ Α.Ε 

ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΡΟΥΛΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ} 

79,00% 20.504,00€ 

3.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ- SIGMA 

ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε} 

50,00% 48,818,00€ 

4.  
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ} 

55,00% 43.937,00€ 

5.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΕΠΕΜ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ –ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ} 

58,00% 41.006,89€ 

6.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ (ΔΙΑΚ. ENCODIA ΕΠΕ) Σ.& Κ. 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε 

(Δ.Τ «Τ.Ε.Α.Φ.» Ε.Ε). 

70,00% 29.292,00€ 

 

  Ύστερα από την βαθμολόγηση των παραδεκτών «Οικονομικών προφορών» η 
επιτροπή προχώρησε στην στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου , σύμφωνα με το άρθρο 22.2 της προκήρυξης , ως 
εξής:  

                                       U=Y.T.Πχ75%+ UO.Πχ25% 

Η σταθμισμένη βαθμολογία των προσφορών των διαγωνιζομένων καταχωρήθηκε 
στο παρακάτω πίνακα:   

Μελετητικό σχήμα Βαθμολογία 

Τεχνικής 
προσφοράς 

U.T.Π 

Βαθμολογία 
Οικονομικής 
Προσφοράς 

UO.Π 

Σταθμισμένη βαθμολογία 
U=U.T.Πχ75%+UO.Πχ25% 

Σειρά 
κατάταξης 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

{ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΠΑΝ. –ΣΑΣΣΑΡΗΣ 

ΠΑΝ.} 

82,32 48,32 73,82 5 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ {ΓΑΙΑ 

Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ-

ΤΡΟΥΛΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ} 

72,84 100,00 79,63 2 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ- 

SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α.Ε} 

82,52 42,00 72,39 6 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ-ΜΠΙΖΙΜΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ} 

91,64 47,00 80,48 1 

Σ/Μ {ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ –ΗΛΙΑΣ 

ΤΑΡΝΑΡΑΣ- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ} 

81,88 50,00 73,91 4 



ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ { 

ENCODIA 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 

(ΔΙΑΚ. ENCODIA ΕΠΕ) 

Σ.& Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε (Δ.Τ 

«Τ.Ε.Α.Φ.» Ε.Ε). 

81,12 70,00 78,34 3 

 

  Τέλος η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στην ΟΕ  ότι η πλέον συμφέρουσα 
προσφορά , είναι η προσφορά του διαγωνιζόμενου σχήματος : Σ/Μ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

      Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για την κατακύρωση ή μη 
των πρακτικών δημοπρασίας για την υπηρεσία    <<«{Τεχνικός Σύμβουλος} της 
πράξης με τίτλο { Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμού Πλύτρας-Καραβοστασίου} >>,. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Ο Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 161 Α΄) 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ 
Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί 
προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 
ερμηνεία τουi.   

 Ο Ν.2859/2000  για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και 
Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄96). 

 ii iii iv 

 Το Ν.Δ. 2726/1953, ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 
59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και 
συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32). 

 Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως 
συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν 
καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

 Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κατά το μέρος τους που 
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.  

 Ο Ν. 3548/2007, για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και 
τοπικό τύπο. 

 Το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 63/07) περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



 Κατακυρώνει τα πρακτικά δημοπρασίας για την υπηρεσία  με τίτλο 
««{Τεχνικός Σύμβουλος} της πράξης με τίτλο { Δίκτυο αποχέτευσης και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Πλύτρας-
Καραβοστασίου}» 

 

 Αναθέτει στην «Σ/Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
την υπηρεσία  με τίτλο «<<«{Τεχνικός Σύμβουλος} της πράξης με τίτλο { 
Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού 
Πλύτρας-Καραβοστασίου}» έναντι συνολικής αμοιβής  54.042,51 € (με 
ΦΠΑ).  

 

 Ψηφίζει πίστωση ποσού 54.042,51€ του ΚΑ   25-7312.005  του   σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013    για την πληρωμή της 
ανωτέρω υπηρεσίας.  

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  
πιο κάτω.  
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                                 

                                            4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 

 

                                                           

 

  
 

 


