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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/24-03-2020 
Αριθ.Αποφ. 62/2020    

ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής παρακολούθησης Ε.ΕΛ  Νεάπολης με 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.      

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 3148/20-03-2020, δια περιφοράς 

πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης 

συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά  (7) μελών 

συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) μέλος αναπληρωματικό, δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

6) Καλογράνης Δημήτριος 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

 

 Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 

τα    εξής: 

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 72 του ν. 3852/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 
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1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 

για την απευθείας ανάθεση. 

      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του 

αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, διενεργήθηκε συνοπτικός 

διαγωνισμός στις 24-2-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

αριθ. 30/05-02-2020 του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου και την αριθ. 1653/12.2.2020 

(20PROC006276668/2020-02-12) διακήρυξη. 

       Από τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού στα οποία αποτυπώνεται η διαδικασία 

ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών και των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,     

προκύπτει     ότι     ο     διαγωνισμός     απέβη     «άγονος»     για     το     ΤΜΗΜΑ     2: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Ε.Λ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας  9.435,48 

πλέον ΦΠΑ 24% για το οποίο η προσφορά που κατατέθηκε κρίθηκε «ακατάλληλη» λόγω ελλείψεων των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 

        Κατόπιν αυτών η Επιτροπή του διαγωνισμού πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή την προκήρυξη 

νέου διαγωνισμού ή την εξέταση της δυνατότητας προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης. 

      Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 52/10.3.2020  (20AWRD006421717)  Απόφαση της 

κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και αποφάσισε τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, για το «άγονο» τμήμα του διαγωνισμού, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθ. 1653/12-2-2020 

(20PROC006276668)/2020-02-12) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, καθότι συντρέχουν οι 

λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος διαγωνισμός), με υποβολή προσφορών εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου. 

         Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής ο Δήμος απευθύνθηκε με την αριθ. 3012/13-3-2020 ανοιχτή 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς  ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την 

υποβολή οικονομικών προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτών με διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016. 

        Η Επιτροπή του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 με την από 20-3-2020 γνωμοδότηση-εισήγησή της 

διαπίστωσε ότι στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκε στο Δήμο μία (1) οικονομική 

προσφορά. 

          Στη συνέχεια αξιολογώντας αυτή, έκρινε ότι αυτή βρίσκεται εντός των όρων των τεχνικών 

προδιαγραφών που περιγράφονται στο τεύχος της υπηρεσίας και της διακήρυξης του διαγωνισμού που 

προηγήθηκε και εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των 
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αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης       και       

συγκεκριμένα       του        ΤΜΗΜΑΤΟΣ       2       της       εγκεκριμένης   μελέτης « 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», στην  Επιχείρηση / 

οικονομικό φορέα Μιχαλλέτος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος Βοιών Λακωνίας  ΤΚ 230 52 - Α.Φ.Μ 

069631310, σύμφωνα με τους όρους του τεύχους προδιαγραφών αριθ. 30/05-02- 2020 της υπηρεσίας και 

της οικονομικής του προσφοράς. 

         Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως η ΟΕ  αποφασίσει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

Νεάπολης και συγκεκριμένα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 της εγκεκριμένης μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 

31η/12/2020, στην επιχείρηση/οικονομικό φορέα Μιχαλλέτος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος Βοιών 

Λακωνίας  ΤΚ 230 52 - Α.Φ.Μ 069631310, 

     Το μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης Δημήτριος ανέφερε  ότι διαφωνεί με την    ανάθεση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

της εγκεκριμένης μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» στην 

επιχείρηση/οικονομικό φορέα Μιχαλλέτος Δημήτριος  διότι θεωρεί ότι υπήρχε το χρονικό περιθώριο να 

γίνει συνοπτικός διαγωνισμός και όχι να γίνει ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας μέσα από διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης. 

     Με την άποψη του κ. Καλογράνη συμφώνησε και το αναπληρωματικό  μέλος της Ο.Ε κ. 

Μαστορόπουλος Νεκτάριος. 

      Κατόπιν αυτών η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. Το αριθ. 30/05-02-2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος Τεχνικών Έργων και 

Μελετών του Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

Νεάπολης. 

3. Την αριθ. 26/10.2.2020 (ΩΒΨΘΩΚ9-7ΒΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του. 

4. Την αριθ. 1653/12.2.2020 (20PROC006276668)/2020-02-12) διακήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και 

περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα 

Λακωνικός Τύπος. 

5. Το από 24.2.2020 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού στο οποίο αποτυπώνεται η 

διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Το από 9.3.2020 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού στο οποίο 

αποτυπώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
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από   το   οποίο   προκύπτει   ότι   ο   διαγωνισμός   απέβη   «άγονος»   για   το   ΤΜΗΜΑ  2: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   Ε.Ε.Λ   ΝΕΑΠΟΛΗΣ»,   εκτιμώμενης 

αξίας 9.435,48   πλέον   ΦΠΑ    24%    για    το   οποίο    η   προσφορά   που   κατατέθηκε   

κρίθηκε «ακατάλληλη» λόγω ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου. 

7. Το από 9.3.2020 Πρακτικό-Εισήγηση της Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού ή 

προσφυγής στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 

4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

8. Την αριθ. 52/10.3.2020 (20AWRD006421717) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η διενέργεια 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 

4412/16, για το «άγονο» τμήμα του διαγωνισμού. 

9. Την αριθ. 3012/13.3.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, 

10. Την από 20.3.2020 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 

και την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε. 

11. Τις απόψεις του κ. Καλογράνη και του κ. Μαστορόπουλου 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη &Μαστορόπουλου) 
 
         Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των 

αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης και 

συγκεκριμένα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 της εγκεκριμένης μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», για το διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως την 31η/12/2020, στην επιχείρηση/οικονομικό φορέα, όπως 

περιγράφεται ακολούθως: 

 

Στοιχεία επιχείρησης: 

Μιχαλλέτος Δημήτριος 

Άγιος Νικόλαος Βοιών Λακωνίας ΤΚ 230 52 - Α.Φ.Μ 069631310 

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 

Μέτρ. 

 
Ποσότητ 

α 

 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

 
Δαπάνη 

(€) 
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1 

Εργασίες ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες 

λειτουργίας και συντήρησης του αποχετευτικού 
δικτύου και της ΕΕΛ του οικισμού Νεάπολης 

 
Κατ’ 

αποκοπή 

 
1 

 
9.400,00 

 
9.400,00 

Σύνολο Δαπάνης (€) 9.400,00 

ΦΠΑ 24% (€) 2256,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης (€) 11.656,00 

 

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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