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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 14/26-05-2020 
Αριθ.Αποφ. 109/2020    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων  «Οικονομική 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  26-05-2020  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 4926/22-05-2020, 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 έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

  

  

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής  
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6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπ. Μέλος)  

 

    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 

αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο λακωνικό τύπο με Α.Φ 

5860/08-04-2020. 

 Την αριθ. 100/2020  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία επικυρώθηκε το 1ο  στάδιο 

«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€. 

        Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

συνδέθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 20-05-2020 ημέρα Τετάρτη και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προέβη στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Οικονομικών 

Προσφορών», κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά 

σειρά, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία προσφορών όπως αναφέρονται στον 

ακόλουθο πίνακα:                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 

Προϋπολογισμός Μελέτης Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α-Δ 
Ποσοστό 

έκπτωσης  

Τιμή μονάδος μετά 

την έκπτωση 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 40,5 % 35.700,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00  8.568,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00  44.268,00 

 

Κατά την παρ. 2.3.2 της διακήρυξης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την 

βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον 

τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Οι ανωτέρω προσφερθείσες τιμές σε συνδυασμό με την τελική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς έκαστου οικονομικού φορέα, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο από 11.5.2020 1ο 

πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, δίνει λόγο (Λ) στις συγκεκριμένες προσφορές, ως 

εξής:  

Οικονομικός φορέας Προσφερθείσα τιμή 
Τελική βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς 
Λόγος (Λ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ 35.700,00 100 357 

 

       Ακολούθως η Επιτροπή αξιολογώντας τις υποβληθείσες προσφορές έκρινε ομόφωνα ότι 

η προσφορά της επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ, βρίσκεται εντός των όρων της 

διακήρυξης, κρίνεται συμφέρουσα και γίνεται αποδεκτή.    

      Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή 

να κατακυρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού, 

(ΤΜΗΜΑ Β:_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) κατά προμηθευτή, 

είδος, ποσότητες και τελική τιμή, στην επιχείρηση/οικονομικό φορέα, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ, όπως περιγράφεται στην οικονομική προσφορά που αποτυπώνεται στον 

παραπάνω πίνακα. 
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      Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

(δικαιολογητικά μειοδότη), κατά τα ισχύοντα των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για την 

απόδειξη των προϋποθέσεων ανάληψης δημόσιας σύμβασης,  όπως ορίζεται στην παρ. 3.2 

της διακήρυξης και στο άρθρ. 17 της της Υ.Α 56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων».             

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

έγκριση ή μη του 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της 

προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού, (ΤΜΗΜΑ Β:_ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ).  

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις αριθ.72 100/2020 αποφάσεις της ΟΕ 

2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του ν. 4623/2019 

  

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

         Επικυρώνει το από 20-05-2020 Πρακτικό του 2ου σταδίου διαγωνισμού της Επιτροπής 

διαγωνισμού το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών «Οικονομικές προσφορές» για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της 

προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού, (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 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    

                        

                                                                       

 


