
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 326/2020    

ΘΕΜΑ :    Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 

55.599,89  €.  

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.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: 14920/10-12-2020 

σε Ορθή Επανάληψη 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>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     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) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΚ9-ΥΙΧ



    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 15ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

  Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 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)……… 

στ) Αποφασίζει για: 

i. 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. 282/2020   απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, 

προϋπολογισμού 55.589,99 €. 

 την αριθ. 13908/16.11.2020 (20PROC007654648)  διακήρυξη διαγωνισμού 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των 

υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων  Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.589,99 €. 

        Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 283/11-12-2019 ΑΟΕ  προέβη  στην αποσφράγιση 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», 

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

παρακάτω:   

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624 

– Α.Φ.Μ: 044147308 

2 
ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – Μονεμβάσια, Λακωνίας, Τ.Κ. 23053 – Α.Φ.Μ: 

069637086 

3 
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αγγελώνα, Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 – Α.Φ.Μ: 

044242637 

4 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Βυζαντίου 12, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 -  Α.Φ.Μ: 

800873716 

 

ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΚ9-ΥΙΧ



Παρελθούσης της λήξης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 11:00 π.μ, 

σύμφωνα με την παρ. 1.5 της  διακήρυξης, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να 

γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.  

 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων προσφορών και 

προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 1ο στάδιο: αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική 

προσφορά 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: 

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
                (παρ. 2.4.3.1)                      (παρ. 
2.4.2.4) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ 
 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού Π.Ε. ή 
ανάλογο πτυχίο αλλοδαπής αρχής. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Στοιχεία αντίστοιχων συμβάσεων της τελευταίας 
προ του διαγωνισμού πενταετίας (2015-2019) 
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση (Παρ. 2.2.4_ Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Στοιχεία τεκμηρίωσης διενέργειας 
δειγματοληψιών και εκτέλεση χημικών δοκιμών 
σε δείγματα υγρών αποβλήτων (Παρ. 2.2.4_ 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΚ9-ΥΙΧ



ΤΜΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
                (παρ. 2.4.3.1)                      (παρ. 
2.4.2.4) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 

 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού (1ης Ειδικότητας _ 
Π.Δ. 112/12 _ ΦΕΚ 197Α/17-10-2012) 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Στοιχεία αντίστοιχων συμβάσεων της τελευταίας 
προ του διαγωνισμού πενταετίας (2015-2019) 
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση (Παρ. 2.2.4_ Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3.1) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Άδεια ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητας 
(εξειδικευμένου σε εγκαταστάσεις κίνησης) ή άδεια 
άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ηλεκτρολόγου 
μηχανικού Β΄ τάξης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος γερανού ή 
υπεύθυνη δήλωση-δέσμευση του οικονομικού 
φορέα περί διάθεσης τέτοιου εξοπλισμού καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Στοιχεία αντίστοιχων συμβάσεων της τελευταίας 
προ του διαγωνισμού πενταετίας (2015-2019) 
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση (Παρ. 2.2.4_ Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα) 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΚ9-ΥΙΧ



Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

έκαστου συμμετέχοντα και βάσει αυτού, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι εξής: 

 

1. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 
54624 – Α.Φ.Μ: 044147308 
 

2. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ – Μονεμβάσια, Λακωνίας, Τ.Κ. 23053 – Α.Φ.Μ: 
069637086 

 

3. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αγγελώνα, Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 – Α.Φ.Μ: 
044242637 

 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - Βυζαντίου 12, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100 -  
Α.Φ.Μ: 800873716 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων 

οικονομικών προσφορών όπως ορίζει η διακήρυξη και κατέγραψε τα αποτελέσματα 

στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

Α/

Α 
ΤΜΗΜΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ(€) ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21.427,20 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 24.790,08 

2 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14.260,00 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 15.999,99 

3 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ

ΟΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 12.648,00 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.869,96 

   

 
‘Υστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να 

κατακυρωθεί η Υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης Αποχετευτικών Δικτύων 

και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης  

-Τμήμα Υγειονολογική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54624 – Α.Φ.Μ: 044147308 και σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του.     

-Τμήμα Υδραυλική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό φορέα 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54624 – Α.Φ.Μ: 044147308 και σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του. 

-Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογική παρακολούθηση στην επιχείρηση/ οικονομικό 

φορέα ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – Καλαποθάκη 6, Θεσσαλονίκη, 

Τ.Κ. 54624 – Α.Φ.Μ: 044147308 και σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του. 

ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΚ9-ΥΙΧ



     Συνεχίζοντας  ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά με 

την έγκριση ή μη του σταδίου  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €. 

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την  αριθ.282/2020 απόφαση της ΟΕ 

2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του ν. 4735/2020 

4. το από 27-11-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

         Επικυρώνει το από 27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

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

«Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων  Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €. 

 

  

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               
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