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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 28/27-12-2016
Αριθ.Αποφ. 353/2016
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου
εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου
Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την

27-12-2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20113/23-12-2016 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
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος

2. Δουμάνη Σοφία
3. Σουρλάς Ιωάννης
4. Χριστάκος Σταύρος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Με την αριθ. 276/2016 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους δημοπράτησης του
έργου με τίτλο << Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου >>
συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου
Μονεμβασίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη (20-12-2016)
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με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 10.00 π.μ., παρέλαβε τους φακέλους
προσφοράς που κατατέθηκαν ενώπιόν της ως εξής :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Κ/Ξ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. – ΞΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ

ΣΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ & ΞΗΡΟΣ Β.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ

στην συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο και παρέλαβε
τις προσφορές που είχαν κατατεθεί σε αυτό έως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Αριθμός Πρωτοκόλλου
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
19825/19-12-2016
Κ/Ξ Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ – Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
19895/20-12-2016
Κ/Ξ Ι. ΓΟΜΑΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19897/20-12-2016
ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ
19899/20-12-2016
Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:
«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 233/2016 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα
με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 18638/24-11-2016 διακήρυξη(ΑΔΑΜ: 16PROC005444911)

της

δημοπρασίας του έργου, οι όροι της οποίας είχαν εγκριθεί με την υπ' αριθ. 276/2016
Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες
«ΗΧΩ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» με αριθ. φύλλου 13276/25-11-2016, «ΓΕΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » με αριθ. φύλλου 11655/25-11-2016, ΦΕΚ με αριθ. φύλλου
493ΔΔΣ/2016, «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φύλλου 5039/25-11-2016.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν, καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσής τους.
Η προσφορά της ΚΤΗΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

δεν γίνετε δεκτή διότι η εταιρεία δεν έχει

πτυχίο κατηγορίας Γεωτρήσεων.
Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφησαν από τον
πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία

και

καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ
Κ/Ξ Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
– Ι.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κ/Ξ Ι. ΓΟΜΑΤΟΣ
&ΣΙΑ ΕΕ –
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ
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Κ/Ξ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
– ΞΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβει στον έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης . Από τον έλεγχο ομαλότητας προέκυψε ότι όλες οι προσφορές τηρούν τα όρια
του άρθρου 95 του Ν4412/2016 . Στη συνέχεια οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται
σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της
διακήρυξης. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλες οι προσφορές
γίνονται δεκτές.

Στην συνέχεια υπήρξε επικοινωνία με τους εκδότες των εγγυητικών

επιστολών (με fax και μέσω της ιστοσελίδας του ΤΣΜΕΔΕ) και διαπιστώθηκε ότι όλες είναι
έγκυρες.
Κατόπιν αυτών με το ανωτέρω Πρακτικό της, η Επιτροπή μας γνωρίζει ότι
μειοδότης είναι η Κ/Ξ

ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι
καταψηφίζει την έγκριση πρακτικών του ανωτέρω έργου θεωρώντας ότι τέτοιου είδους
έργα θα πρέπει να τα εκτελεί

ο Δήμος ή άλλος κρατικός φορέας που διαθέτει την

τεχνογνωσία και απαραίτητο προσωπικό και όχι να εκτελούνται από ιδιώτες-εργολάβους,
τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο εκτέλεσης θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην
κατασκευή του.
Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθ. 113/2016 ΑΔΣ που καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου
<<
Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου >> την ανοικτή
διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 .
2. Την αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
3. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 18638/24-11-2016 (16PROC005444911) διακήρυξη του
διαγωνισμού.
4. Το αριθ. 1/20-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού
5. Τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το αριθ. 1/20-12-2016

Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

προσφορών για την ανάδειξη
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αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης
ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

