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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 5/04-03-2015 

Αριθ.Αποφ.  50/2015 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η µη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας µε τίτλο  {Συλλογή και µεταφορά 
Ανακυκλώσιµων απορριµµάτων ∆ηµοτικών ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας] 
 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  04-03-2015  ηµέρα Τετάρτη   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.  2885/27-02-2015 
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) 

2. ∆ουµάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος) 

           Καλογερίνης Ηλίας 

           Μαρούσης Χαράλαµπος    

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

5. Τσαφατίνου Κατερίνα(Αναπλ. Μέλος) 

            Σουρλάς Ιωάννης  

 
       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 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

      Με την αριθ. 29/2015 απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας για 

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

Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας >> 

συνολικού προϋπολογισµού  67.172,62€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. .  

Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του ∆ήµου 

Μονεµβασίας  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε 

την αριθ. 346/2014 ΑΟΕ  , ηµέρα Τετάρτη (25-02-2015) µε ώρα λήξης παράδοσης των 

προσφορών την 11:00 π.µ.,  εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των 
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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. 346/2014 ΑΟΕ , 

διενήργησε τον διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ.  2349/17-02-2015  

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

αριθ. 29/2015 Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Μονεµβασίας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην  

εφηµερίδα  «Λακωνικός Τύπος» µε αριθ. φύλλου 4606/18-02-2015. 

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 Ε∆ 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 έθεσε υπόψη των µελών το από 25-02-2015 

υπόµνηµα της επιτροπής αξιολόγηση στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

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

Μεταφορά  Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου 

Μονεµβασίας» που διενεργήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στους Μολάους 

Λακωνίας, συµµετοχή δήλωσε µόνο η Κα 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 παραθέτουµε τα παρακάτω συγκριτικά 

στοιχεία ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα σε σχέση µε την προσφορά που κατατέθηκε: 

   Κατά τη σύµβαση του έτους 2014 το δαπανηθέν ποσό ανήλθε σε 66.828,99 + ΦΠΑ 

(8687,77) = 75.516,76€ και αφορούσε επτά (7) µήνες ενώ η παρούσα σύµβαση για το 

2015 ανέρχεται σε 59.444,80 +ΦΠΑ (7.727,82)=67.172,62€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

για περίοδο δέκα (10) µηνών. 

   Το σύνολο των χιλιοµέτρων στην σύµβαση του 2014 ήταν 51.900 µε κόστος ανά 

χιλιόµετρο 1,46 € ενώ στη νέα σύµβαση το σύνολο των χιλιοµέτρων είναι 48.200 µε 

κόστος ανά χιλιόµετρο 1,23 €. 

   Επιπλέον η σύµβαση που εκτελέστηκε το έτος 2014 αφορούσε τη συλλογή 410 

κάδων ανακυκλώσιµων υλικών στην επικράτεια του ∆ήµου Μονεµβασίας ενώ για το 2015 

οι κάδοι αυξήθηκαν και η νέα σύµβαση αφορά πλέον τη συλλογή 510 κάδων.     

   Με τον εξορθολογισµό των δροµολογίων έχουν µειωθεί τα κόστη κίνησης οχηµάτων 

(λιγότερα διανυόµενα χιλιόµετρα για συλλογή περισσότερων κάδων σε σχέση µε το 

παρελθόν), ενώ παράλληλα συµπιέστηκαν και τα λοιπά κόστη όπως και το κόστος 

προσωπικού. 

    Κατόπιν όλων των παραπάνω στοιχείων που σας παραθέτουµε γίνεται προφανές ότι η 

σύµβαση για το τρέχον έτος καθίσταται συµφέρουσα σε σχέση µε αυτή του 2014 παρά το 

γεγονός της µοναδικής συµµετοχής στο διαγωνισµό και της χαµηλής προσφέρουσας 

έκπτωσης επί αυτού. 

    Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2015 λήγει η προηγούµενη 

σύµβαση που έχει συνάψει ο ∆ήµος Μονεµβασίας. Ως εκ τούτου, τυχόν καθυστέρηση στην 

ανάληψη της νέας σύµβασης θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εφόσον θα πρέπει να 

συλλεχθούν και µεταφερθούν τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα (πιθανόν µέσω απευθείας 

ανάθεσης) έως ότου υπογραφεί η νέα σύµβαση. 

         Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι µε το Νο1 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, αλλά όπως αναφέρεται 

και στο υπόµνηµα της επιτροπής αξιολόγησης η σύµβαση του 2015 που θα προκύψει 

είναι πολύ πιο συµφέρουσα σε σχέση µε την σύµβαση του 2014 , καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι η προηγούµενη σύµβαση έληξε στις 28-02-2015 και ως εκ τούτου, τυχόν 

καθυστέρηση στην ανάληψη της νέας σύµβασης θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους 

εφόσον θα πρέπει να συλλεχθούν και µεταφερθούν τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 

(πιθανόν µέσω απευθείας ανάθεσης) έως ότου υπογραφεί  νέα σύµβαση, κατόπιν αυτών 

εισηγούµαι να ανατεθεί η εργασία µε τίτλο { Συλλογή και µεταφορά Ανακυκλώσιµων 
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Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου 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 

Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας } , διότι η όλη διαδικασία 

της συλλογής απορριµµάτων της ανακύκλωσης θα   πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το 

∆ήµο 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 Απορριµµάτων 

∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας  >> .  

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

της: την 29/2015 Α.Ο.Ε., τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου ,το Πρακτικό Νο 1   της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το από 25-02-2015 υπόµνηµα της επιτροπής αξιολόγησης, τα 

λοιπά σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν την εργασία << Συλλογή και µεταφορά 

Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας >>, και 

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

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 25-02-2015 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας µε τίτλο << Συλλογή και µεταφορά 
Ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας >> στην 
κ. Τσολοµίτη Σοφία  µε έκπτωση 1% για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
της παρούσας.  
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                     2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                 3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                       4)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

                                                 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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