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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 19/24-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 180/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του 

έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης } του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2020  ημέρα Παρασκευή 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: 7663/20-07-2020, 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 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 

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 13ο  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. 

    Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι  με την αριθ. 114/2020 απόφαση της Ο.Ε. 

καθορίσαμε του όρους δημοπράτησης του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ 

Μεταμόρφωσης»  συνολικού προϋπολογισμού  105.000,00€   μαζί με τον Φ.Π.Α. 

 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr , του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη (07-

07-2020), η οποία προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»  έλαβαν μέρος οι κάτωθι : 

 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος υποβολής 
προσφοράς 

1 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

29/06/2020 13:46:20 
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Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΟΤΣΙΦΑΣ - 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 

 
02/07/2020 10:57:06 

 

Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής: 

     «Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 114/2020 ΑΟΕ , 

διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5333/01-06-2020 

διακήρυξη(ΑΔΑΜ: 20PROC006800160)  της  δημοπρασίας του  έργου,  οι  όροι της οποίας 

είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 114/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας.      

Ακολούθως, η Ε.Δ συντάσσει το πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:    

α/α 
Α/Α κατ. 

Επωνυμία Προσφέροντα ποσοστό 

http://www.promitheus/
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1 
157829 Κ/ΞΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΤΣΙΦΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 

 

33,38 % 

2 
154646 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
18,92% 

 
 
   Στην συνέχεια η Ε.Δ. καταγράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

α/α 
Α/Α κατ. 

Επωνυμία Προσφέροντα 
Εγγυητική 

Συμμετοχής 

ΤΕΥΔ 

 

1 
157829 Κ/ΞΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΟΤΣΙΦΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 

 

  
  

2 
154646 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  

  

 
     Εν συνεχεία ελέγχθηκε κατά σειρά μειοδοσίας, α)την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και β) την ομαλότητα των οικονομικών 

προσφορών. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 95 καιμ98 του Ν. 4412/2016 μέσω της αυτοποιημένης εφαρμογής «Εκτυπώσεις» 

του συστήματος.  

Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι ομαλές. 
 

   Κατόπιν ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά σειρά 

μειοδοσίας και η γνησιότητα και εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών. Οι 

εγγυητικές συμμετοχής των οικονομικών φορέων βρέθηκαν να είναι γνήσιες και έγκυρες. 

  Διαπιστώνεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς  γίνονται  αποδεκτοί. 

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

ανάθεση της σύμβασης  στην  Κ/ΞΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ - 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,38%. 

      Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθ. 114/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και ορίστηκε η επιτροπή Διαγωνισμού.  

2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5333/01-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006800160) διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

3. Το αριθ. 1/07-07-2020  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 



4 
 

         Εγκρίνει το αριθ. 1/07-07-2020  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης }, 

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 
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