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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 18/09-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 166/2020    

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού 

καταστήματος ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  09-07-2020  ημέρα Πέμπτη  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: 6884/03-07-2020, 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 τέσσερα (4) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Καλογερίνης Ηλίας                                              Σουρλάς Ιωάννης      

4) Παναρίτης Ηλίας 

5) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

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

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 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. 22/2020 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

δημοπρασίας  του έργου   με τίτλο  << Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 

Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας >> .  

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3083/16-03-2020 (20PROC006465517) διακήρυξη του 

διαγωνισμού  

 Την αριθ. 94/2020 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό   

δημοπρασίας του έργου   με τίτλο << Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 

Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας  >>..   

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, συνεδρίασε 

την (23-06-2020) ημέρα Τρίτη  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ  ».  

         Η επιτροπή μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη, είναι σε 

ισχύ, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και άρα συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά τα ισχύοντα των άρθρων 73 και 74 του 

Ν. 4412/2016, από τον εν λόγω οικονομικό φορέα  , προτείνοντας την κατακύρωση του 

πρακτικού ανάθεσης του ανωτέρω έργου  στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΟΤΣΙΩΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗ  »     

      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

      Στο άρθρ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στην Απόφαση κατακύρωσης 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής της σύμβασης.  Κατά συνέπεια  

σύμφωνα με το Ν.4412/2016 οι προθεσμίες αναστολής της σύναψης, όπως προκύπτουν 

από το άρθρο 361 παρ. 1 για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής είναι   δέκα (10) 

ημέρες  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή δέκα πέντε (15) 
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ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας άλλως δέκα (10) ημέρες από την 

πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

           Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 22/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 3083/16-03-2020 (20PROC006465517)    διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

 Το αριθ. 1/13-04-2020  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

 Το αριθ.  2/23-06-2020  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
 Εγκρίνει το αριθ. 2/23-06-2020  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  προσφοράς του 

μειοδότη οικονομικού φορέα «ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ » για το έργο με τίτλο {  

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας  }, του 

Δήμου Μονεμβασίας.  

 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 

Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας  } στον  μειοδότη οικονομικό φορέα 

«ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ  » σύμφωνα με την προσφορά του . 

 

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

                                                                   2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                   3) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

                                                                   4) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                                      
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