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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 09/05-03-2018 

Αριθ.Αποφ. 36/2018    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 
περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής 
παράδοσης Νεάπολης  }, του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
       Στους Μολάους, σήμερα την  05-03-2018  ημέρα Τρίτη  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. 2770/01-03-2018 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.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Κόκκορης Παναγιώτης 

3. Κολλιάκος Ιωάννης 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Χριστάκος Σταύρος 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

             Καλογερίνης Ηλίας 

 

                               

      

 

          

      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:  

       Με την αριθ. 16/2018 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους συνοπτικού 

διαγωνισμού της προμήθειας  με τίτλο  { Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 
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περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής 

παράδοσης Νεάπολης }  συνολικού προϋπολογισμού 19.840,00€   μαζί με τον Φ.Π.Α. 

 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του Δήμου 

Μονεμβασίας  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή  (23-02-

2018) με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 11:00 π.μ.,  εμφανίστηκαν και 

έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων:  

  

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1. Π&Π Τεχνική ΙΚΕ/Αιόλου 46, Λάρισα, Τ.Κ 41221//Κατατέθηκε μέσω 

πρωτοκόλλου Α.Π 2328/21.02.2018 

2. Ροντογιάννης –Κυνηγαλάκης Ο.Ε/Κατασκευαστική –Εμπορική 

Εταιρεία/Χαλκίδος 2, Αθήνα, Τ.Κ 11143// Κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου 

Α.Π 2329/21.02.2018 

 
 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. 331/2017 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ. πρωτ.  1759/2018 διακήρυξη  της  δημοπρασίας της προμήθειας,  οι  

όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 16/2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. 

φύλλου 5336/2018. 

    Στη συνέχεια, η Επιτροπή με βάση τη σειρά καταθέσεων των προσφορών 

αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, στον οποίο υπήρχε σφραγισμένος 

υποφάκελος με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, και 

σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη οικονομική προσφορά οι οποίοι μονογράφησαν 

και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή και στην συνέχεια προέβη στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών έκαστου προμηθευτή και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:   

  

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1. Π&Π Τεχνική ΙΚΕ/Αιόλου 46, Λάρισα, Τ.Κ 41221//Κατατέθηκε μέσω 

πρωτοκόλλου Α.Π 2328/21.02.2018 

2. Ροντογιάννης –Κυνηγαλάκης Ο.Ε/Κατασκευαστική –Εμπορική 

Εταιρεία/Χαλκίδος 2, Αθήνα, Τ.Κ 11143// Κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου 

Α.Π 2329/21.02.2018 
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    Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των συμμετεχόντων  και  κατέγραψε τα αποτελέσματα αυτών, τα οποία 

αναλυτικά φαίνονται στο από 23-02-2018 πρακτικό της επιτροπής το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

      Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που 

έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω και συγκεκριμένα:  

 Η Π&Π Τεχνική ΙΚΕ/Αιόλου 46, Λάρισα, Τ.Κ 41221 προσέφερε για την προμήθεια 

και τοποθέτηση συστήματος ανάρτησης πινάκων στο ποσό των 15.906,72€. 

 Η Ροντογιάννης –Κυνηγαλάκης Ο.Ε/Κατασκευαστική –Εμπορική 

Εταιρεία/Χαλκίδος 2, Αθήνα, Τ.Κ 11143 προσέφερε για την προμήθεια και 

τοποθέτηση συστήματος ανάρτησης πινάκων στο ποσό των  14.588,60€ 

   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη βαθμολογία  της. 

 

Λ= ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

1)Π&Π Τεχνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία/Αιόλου 46, Λάρισα, Τ.Κ 41221. 

 Οικονομική προσφορά :15.906,72€ 

 Τελικός βαθμός τεχνικής προσφοράς:119,3 

 

Λ=15.906,72€/119,3=133,33 

 

 

2)Ροντογιάννης –Κυνηγαλάκης Ο.Ε/Κατασκευαστική –Εμπορική 

Εταιρεία/Χαλκίδος 2, Αθήνα, Τ.Κ 11143  

 Οικονομική προσφορά :14.588,60€ 

 Τελικός βαθμός τεχνικής προσφοράς:106,7 

 

Λ=14.588,60€/106,7=136,72 

 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής είναι η προσφορά της Π&Π Τεχνική ΙΚΕ/Αιόλου 

46, Λάρισα, Τ.Κ 41221 διότι έχει μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  ήτοι 133,33 έναντι 136,72 της προσφοράς της 

Ροντογιάννης –Κυνηγαλάκης Ο.Ε/Κατασκευαστική –Εμπορική Εταιρεία/Χαλκίδος 2, 

Αθήνα, Τ.Κ 11143, προτείνοντας στην Ο.Ε την  ανάδειξη της  Π&Π Τεχνική Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία/Αιόλου 46, Λάρισα, Τ.Κ 41221, ως προσωρινού αναδόχου για 

την προμήθεια με τίτλο { Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του 
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αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης }  

διότι: 

 η προσφορά της είναι πλήρης, και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (αριθ. 

1759/2018),  

 η προσφορά της είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές (18.09.2017) του 

τμήματος τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου και  

 προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Λ=15.906,72€/119,3=133,33) 

 

   Το μέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την έγκριση 

πρακτικών της  ανωτέρω προμήθειας διότι θεωρεί ότι  η παρούσα χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να πηγαίνει για άλλους σκοπούς συναφείς του 

αντικειμένου του , καθώς επίσης η χρηματοδότηση τέτοιου είδους προμηθειών   είναι 2ης 

προτεραιότητας καθώς προέχουν άλλες ανάγκες.   

        Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθ. 16/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

2. Τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου. 

3. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1759/2018  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

4. Το από 23-02-2018  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 

         Εγκρίνει το αριθ. 1/23-02-2018  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο { Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 

περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής 

παράδοσης Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.  

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    

                                                        Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε. 
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος         
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