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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 13/18-05-2020 
Αριθ.Αποφ.100/2020    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, 

κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης 

αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ 

Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 

74.400,00€. 

      Στους Μολάους, σήμερα την  18-05-2020  ημέρα Δευτέρα 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: 4577/14-05-2020, 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  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη , δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  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 

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)……… 

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

 την αριθ. 72/7-4-2020 (Ω5ΣΦΩΚ9-ΞΕΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

καθορισμού όρων διαγωνισμού. 

 την αριθ. 3647/7-4-2020 διακήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την 

προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού, (ΤΜΗΜΑ 

Β:_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 

74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο λακωνικό τύπο με Α.Φ 5860/08-04-2020. 

  
   Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η επιτροπή διαγωνισμού συνδέθηκε μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη  στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.1 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και διαπίστωσε τα πάρα κάτω: 

 Στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι πάρα κάτω 
επιχειρήσεις: 

 

α/α Επωνυμία προσφέροντος οικονομικού φορέα Ημερομηνία κατάθεσης 

1 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

25/04/2020 14:41:17 

 
 Από την πρώτη εξέταση της προσφοράς και αφού η επιτροπή έλαβε υπόψην της 

όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
                    

Στοιχεία επιχείρησης Παρατηρήσεις               

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής 
προσφοράς. 

 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 
του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 
56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης.                           

 
 
        Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής  του προσφέροντα οικονομικού φορέα που γίνεται δεκτός, όπως αποτυπώνεται 

στον ακόλουθο πίνακα:   

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)  

2 
την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

4 
Το προφίλ της επιχείρησης, ήτοι την επιχειρηματική δομή και τους τομείς δραστηριότητας οι 
οποίοι πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της παρούσης σύμβασης. 

5 
Κατάλογο με το στελεχιακό δυναμικό (ελάχιστη στελέχωση, έναν πτυχιούχο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ 
τεχνικής κατεύθυνσης και έναν χειριστή γερανού) 

6 

Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού ετών, (2019-2018-2017) ιδίων ή παρομοίων  ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης 
με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη 
(ελάχιστη απαίτηση 3ετίας: Μία παρόμοια σύμβαση 

7 Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω συμβάσεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 2.2.7.2 (Β3) 

 
        Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στους ακόλουθους 

πίνακες:   

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ               

1 Το φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). 

2 

Τα τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών θα συνοδεύουν την 
Τεχνική Προσφορά και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Στην Τεχνική Προσφορά θα υπάρχει 
παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο και στη σελίδα αυτού, όπου εμφανίζονται τα ακριβή τεχνικά 
χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο υλικό ή λογισμικό. 

3 

Πιστοποιητικά ποιότητας, πιστοποιητικά δοκιμών του εξοπλισμού από διαπιστευμένα εργαστήρια 
κ.λ.π.), του κατασκευαστή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του προσφερόμενου 
εξοπλισμού, που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των προσφερόντων και κατασκευαστών θα 
βοηθούσε στην πληρέστερη αξιολόγηση της προσφοράς 

4 Πιστοποιητικό επίσημου φορέα καταλληλότητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα έρθουν 
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σε επαφή με το νερό, (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ). 

5 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη 
έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των 
προσφερόμενων, αποδειχτεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. 

6 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη διαχείριση ποιότητας, του κατασκευαστή των 
ειδών ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

7 
Πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών κατά ΕΝ 17025 ή σε έλλειψη του, πιστοποιητικό διακρίβωσης 
οργάνων του εργαστηρίου δοκιμών του κατασκευαστή των ειδών αντλίες και κινητήρες). 

8 Έγγραφο συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

9 
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα προσδιορίζει το χρόνο ανταπόκρισης μετά την 
ειδοποίηση του Δήμου (μέγιστο 12 ώρες) 

10 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση των σημείων εγκατάστασης του 
υφιστάμενου εξοπλισμού των αντλιοστασίων. 
 

11 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για τα περί της εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και τις 
υπηρεσίες που θα καλύπτει η εγγύηση αυτή (τυχόν επισκευές, ανταπόκριση σε περίπτωση 
βλάβης, τυχόν προσφορά δωρεάν τακτικών συντηρήσεων, εργασίες, ανταλλακτικά) 

 
    Ακολούθως η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσε ο συμμετέχων 

είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, κάνει δεκτές στο διαγωνισμό την προσφορά της 

επιχείρησης: 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
– ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ Σ Σ ΒΑΡΔΑΣ 27052 

 
και προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, όπως πάρα κάτω 

περιγράφεται: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΒΑΘΜ
ΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                       

ΒΑΘΜ
ΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές – Εμπειρία/Στελέχωση - Χρόνος παράδοσης (60%) 

Χρόνος ανταπόκρισης 
εκτίμησης βλάβης και 
αντικατάστασης του 

αναγκαίου εξοπλισμού 

100-
110 

40 100 40 40 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Συμφωνία των 
προσφερόμενων 

υλικών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και 

ποιοτικά 
χαρακτηριστικά  

αυτών 

100-
110 

20 100 20 20 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΚΑΛΥΨΗ (40%) 

Οργάνωση, προσόντα 
και η εμπειρία του 
οικονομικού φορέα 
που προκύπτει από 

100-
110 

10 100 10 10 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
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ανάλογες παραδόσεις 
της τελευταίας τριετίας  

Παρεχόμενη περίοδος 
καλής λειτουργίας για 

τουλάχιστον  (2) 
χρόνια (καλύψεις, 

χρόνοι ανταπόκρισης 
κλπ) 

100-
110 

30 100 30 30 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 
100 

  
100   

 
    Από την ανάλυση της προσφοράς που υπεβλήθηκε , προκύπτει ότι αυτή πληροί τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού 

(αριθ.59/1.4.2020) και καλύπτει τα ζητούμενα είδη.                               

    Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή λύει τη 

συνεδρίαση την 5η Μαίου  2020, ημέρα Τρίτη και αποφασίζει τη συνέχιση της διαδικασίας μετά 

την έγκριση του αποτελέσματος του σταδίου αυτού από την Οικονομική Επιτροπή. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την 

έγκριση ή μη σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και 

εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ). Η ΟΕ, αφού μελέτησε το φάκελο της προμήθειας (διακήρυξη, 

προσφορές, πρακτικό .Δ.-Α.), και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  

                                          Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

         Επικυρώνει το από 05-05-2020 Πρακτικό του 1ου σταδίου διαγωνισμού της Επιτροπής 

διαγωνισμού το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτελέσεως της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού 

αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), του 

Δήμου Μονεμβασίας.  

  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                                                                       

 


