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Νο 1/12-01-2018 
Αριθ.Αποφ.  1/2018 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 135/04-01-2018 ένστασης  του  κ. Πολίτη 
Παναγιώτη κατά της 365/2017 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση πρακτικών 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη 
υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) 
Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας } του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  12-01-2018  ημέρα Παρασκευή  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.  331/08-01-2018 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.Σουρλάς Ιωάννης 

6. Καλογερίνης Ηλίας 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη         

 

  

                 Κανείς 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών τα εξής : 

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 135/04-01-2018 ένσταση  του  κ. Πολίτη Παναγιώτη κατά της 

365/2017 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών 

υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & 
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Παντάνασσας } για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή  και η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας..  

 Την  από 365/2017 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΩΒΔ3ΩΚ9-921)  που αφορά την κατακύρωση 

πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 

τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. 

Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας  του    Δήμου Μονεμβασίας. 

 Το από 10-01-2018 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού   

σύμφωνα με την οποία,  αποδέχεται  την υπ΄αριθ. Πρωτ. 135/04-01-2018 ένσταση  

του κ.  Πολίτη Παναγιώτη κατά της 365/2017 ΑΟΕ . 

       Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι : Σύμφωνα με το άρθρ. 379 παρ. 7 του 

4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρ. 43 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ-116 Α/9-8-17)                                  

«Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) που διέπουν τις διαφορές που 

αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από 

αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:       

β) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη 

αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 

235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε 

οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 

173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη 

αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 

α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά, γ) για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

(χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα 

όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η 

Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του παρόντος. Τα προηγούμενα 

εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη 

από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως 

ισχύει κάθε φορά.» .  

ΑΔΑ: ΨΕΑ3ΩΚ9-ΗΒΓ



         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε  ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για 

την απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 135/04-01-2018 ένστασης του κ. Πολίτη 

Παναγιώτη κατά της 365/2017 ΑΟΕ  που αφορά την κατακύρωση πρακτικών 

δημοπρασίας για την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη 

υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-

Λαχίου & Παντάνασσας } του    Δήμου Μονεμβασίας  και κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

     Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη δήλωσε παρών. 

       Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου , την υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 135/04-01-2018 ένσταση του κ. Πολίτη Παναγιώτη κατά της 365/2017 ΑΟΕ, το 

από 10-01-2018 πρακτικό –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού ,τις διατάξεις του 

4412/2016, και μετά από διαλογική συζήτηση.     

Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία  
 

 Αποδέχονται την  υπ΄αριθ. πρωτ. 135/04-01-2018   ένσταση του οικονομικού 

φορέα «Πολίτη Παναγιώτη» κατά της  365/2017 ΑΟΕ που αφορά  την κατακύρωση 

πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 

τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. 

Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας } σύμφωνα με την από 10-01-2018  

εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

 Ακυρώνεται η προηγούμενη 365/2017 ΑΟΕ  

 Διατάσσεται η επιστροφή του υποβληθέντος παραβόλου στο κ. Πολίτη Παναγιώτη. 

 Να αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  «Παναγιώτης 

Πολίτης» και να κλιθεί προκειμένου να υποβάλλει  δικαιολογητικά κατακύρωσης  

για την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών 

υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & 

Παντάνασσας } του    Δήμου Μονεμβασίας. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                    2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                                    4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                    5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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