
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/27-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 41/2020    

ΘΕΜΑ:   Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 44.900,00€ 

     

        Στους Μολάους, σήμερα την  27-02-2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2121/21-02-2020 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)                   Σουρλάς Ιωάννης      

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Παπαδάκης Πιερρής                                       

4) Καλογράνης Δημήτριος 

5) Παναρίτης Ηλίας   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    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 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

        Με την αριθ. 26/2020 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους συνοπτικού 

διαγωνισμού της Υπηρεσίας λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών δικτύων και 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης, συνολικού προϋπολογισμού 44.900,00 

€   μαζί με τον Φ.Π.Α. 



 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του Δήμου 

Μονεμβασίας  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα (24-02-

2020) με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 10:30 π.μ.,  εμφανίστηκαν και 

έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1 
ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – Μονεμβάσια, Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 – Α.Φ.Μ: 

069637086 

2 ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Βελλιές, Λακωνίας, Τ.Κ.23070 – Α.Φ.Μ: 109631929 

3 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Βυζαντίου 12, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 -  Α.Φ.Μ: 

800873716 

4 
ΜΙΧΑΛΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Άγιος Νικόλαος Βοιών, Λακωνίας, Τ.Κ. 23053 – 

Α.Φ.Μ: 069631310 

  

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. 283/2019 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ. πρωτ.  1653/2020 (20PRΟC006276668) διακήρυξη  της  δημοπρασίας 

της προμήθειας,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 26/2020 Α.Ο.Ε. του 

Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε: 

 Λακωνικός Τύπος                                                                       Α.Φ 5827/13.2.2020                    

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

20PROC006276668/2020-02-12    

 στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
ΩΖ9ΓΩΚ9-ΩΦΓ 

 

Στην συνέχεια  η επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει σε 

δύο στάδια , ως εξής : 

 1ο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών 

προσφορών  

 2ο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών    

Στην συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.4.2.3 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές 

υποβλήθηκαν όπως απαιτούσε η διακήρυξη.  

Ακολούθως η επιτροπή διενήργησε την αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής –τεχνικών προσφορών και κατέγραψε τα δικαιολογητικά ως εξής:   

  

http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 

ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3.1) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ 
 
 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 

Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού Π.Ε. ή 
ανάλογο πτυχίο αλλοδαπής αρχής. 

ΝΑΙ 

Στοιχεία αντίστοιχων συμβάσεων της τελευταίας 
προ του διαγωνισμού τριετίας (2019-2018-2017) 
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση (Παρ. 2.2.4_ Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ 

Στοιχεία τεκμηρίωσης διενέργειας 
δειγματοληψιών και εκτέλεση χημικών δοκιμών 
σε δείγματα υγρών αποβλήτων (Παρ. 2.2.4_ 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ 

 

ΤΜΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3.1) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
 
 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 

Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού (1ης Ειδικότητας _ 
Π.Δ. 112/12 _ ΦΕΚ 197Α/17-10-2012) 

ΝΑΙ 

 



ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3.1) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 

ΜΙΧΑΛΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 

Άδεια ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητας 
(εξειδικευμένου σε εγκαταστάσεις κίνησης) ή άδεια 
άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ηλεκτρολόγου 
μηχανικού Β΄τάξης. 

ΝΑΙ 

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος γερανού ή 
υπεύθυνη δήλωση-δέσμευση του οικονομικού 
φορέα περί διάθεσης τέτοιου εξοπλισμού καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ 

 

Εν συνεχεία η επιτροπή , προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

έκαστου προμηθευτή και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:   

 
1. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – Μονεμβάσια, Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 – Α.Φ.Μ: 

069637086 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Βυζαντίου 12, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 -  Α.Φ.Μ: 

800873716 
3. ΜΙΧΑΛΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Άγιος Νικόλαος Βοιών, Λακωνίας, Τ.Κ. 23053 – 

Α.Φ.Μ: 069631310. 
 

   Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων 
οικονομικών προσφορών όπως ορίζει η διακήρυξη και  προτείνει στην Ο.Ε  να 
κατακυρωθεί η Υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης Αποχετευτικών Δικτύων και 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, ως εξής: 
 
-Τμήμα Υγειονολογική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Βυζαντίου 12, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 -  Α.Φ.Μ: 800873716 και 
σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του.     
-Τμήμα Υδραυλική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – Μονεμβάσια, Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 – Α.Φ.Μ: 069637086 και σύμφωνα 
με τις τιμές της προσφοράς του. 
-Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα 
ΜΙΧΑΛΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Άγιος Νικόλαος Βοιών, Λακωνίας, Τ.Κ.23053 – Α.Φ.Μ: 
069631310 και σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του. 
  



        Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθ. 26/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1653/12-02-2020  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Το από 24-02-2020  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

4. τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016  

5.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

Αποφασίζει  ομόφωνα   

 

         Εγκρίνει το αριθ. 1/24-02-2020  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της  Υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης Αποχετευτικών 

Δικτύων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ             
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