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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/23-06-2020 
Αριθ.Αποφ. 138/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική  Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών 

επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28 ευρώ. 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  23-06-2020  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: 6192/19-06-2020, 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 πέντε (5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας  

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα    

εξής: 

 Την αριθ. 101/18-05-2020   απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών 

αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.   

 την αριθ. 4961/25-05-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα 

αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, 

προϋπολογισμού 73.993,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

        Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 283/11-12-

2019 ΑΟΕ , την Τρίτη  05-06-2020 προέβει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την 

προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος 

χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Ε.Ε.Λ Δήμου Μονεμβασίας, η  οποία παρέλαβε 

προσφορές που υποβλήθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές 

υπηρεσίες, ως εξής: 

Α/

Α 
Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

      Κατόπιν αυτών  η Επιτροπή αποφάσισε την αποσφράγιση των προσφορών και προέβη 

στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 1ο στάδιο: αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 

προσφορών και  

 2ο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών  

     Στη συνέχεια, η Επιτροπή με βάσει τη σειρά καταθέσεων των προσφορών εξέτασε τα 

εξωτερικά στοιχεία αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.3 της διακήρυξης 

(σφραγισμένος φάκελος, επωνυμία και στοιχεία προσφέροντα  κ.λ.π) 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 στο παρακάτω 

πίνακα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
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ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/20161, 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 Α΄ειδικότητας 
(εξειδικευμένου σε εγκαταστάσεις κίνησης) 

ΝΑΙ 

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος γερανού 
ελάχιστου ανοίγματος 19μ,  ή υπεύθυνη δήλωση-
δέσμευση του οικονομικού φορέα  περί διάθεσης 
τέτοιου εξοπλισμού καθ΄όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 

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 των ανωτέρω συμβάσεων 
προσκομίζονται: 

 -Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό/βεβαίωση 
ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από 
την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  
-Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως 
στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση ή 
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού, η οποία θα 
βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας ή 
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση 
του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από 
θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών 

ΝΑΙ 

Τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων 
υλικών.  

ΝΑΙ 

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 

ΝΑΙ 

                                                           
1
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά 

τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τη 
διαχείριση ποιότητας, του κατασκευαστή των 
ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών κατά ΕΝ 
17025 ή σε έλλειψη του, πιστοποιητικό 
διακρίβωσης οργάνων του εργαστηρίου δοκιμών 
του κατασκευαστή των ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του προμηθευτή 
που θα δηλώνει το χρόνο ανταπόκρισης σε μία (1) 
ώρα μετά την ειδοποίηση του Δήμου 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του προμηθευτή 
ότι έχει λάβει γνώση των σημείων εγκατάστασης 
του υπό προμήθεια νέου εξοπλισμού και των 
συνθηκών των εγκαταστάσεων και  του 
υφιστάμενου εξοπλισμού που αφορά στο 
αντικείμενο της παρούσης σύμβασης 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του προμηθευτή 
που θα προσδιορίζει την περίοδο καλής 
λειτουργίας του νέου εξοπλισμού (ΑΝΤΛΙΕΣ) [κατ΄ 
ελάχιστο ένα (1) έτος], θα δεσμεύεται για την καλή 
και αποδοτική λειτουργία του νέου εξοπλισμού 
(ΑΝΤΛΙΕΣ) σε όλο το ως άνω προτεινόμενο 
χρονικό διάστημα και θα δεσμεύεται ότι κατά το 
προτεινόμενο αυτό διάστημα, είναι υποχρεωμένος 
να αναλάβει με δικές του δαπάνες τις επί τόπου 
επισκευές των ειδών, προχωρώντας στην άμεση 
αντικατάσταση της 
αντλίας/ανταλλακτικού/εξαρτήματος/οργάνου κλπ 
που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 
ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής 
συναρμολόγησης ή κακής κατασκευής καθώς και 
την επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε 
όμοιες αιτίες. 

ΝΑΙ 

 

     Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής έκαστου 

προμηθευτή και βάσει αυτού, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι εξής: ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

   Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων 

οικονομικών προσφορών όπως ορίζει η διακήρυξη και  προτείνει στην Οικονομική 

Επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών 

αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Ε.Ε.Λ 

Δήμου Μονεμβασίας στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του.       

‘       Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την έγκριση 

ή μη των σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική  

Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού 

και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών 

δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  
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         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την  αριθ.101/2020 απόφαση της ΟΕ 

2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του ν. 4623/2019 

4. το από 05-06-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

         Επικυρώνει το από 05-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει το στάδιο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και το στάδιο  

«Οικονομική  Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος 

χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, 

προϋπολογισμού 73.993,28€ ,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)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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