
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 1/12-01-2021 
Αριθ.Αποφ.10/2021    

ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, του άρθρ. 32 παρ. 2γ  Ν. 4412/16,  συνολικού προϋπολογισμού 
13.737,96€. 
      Στους Μολάους, σήμερα την  12-01-2021  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 110/07-01-2021, 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 επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 
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7) Παναρίτης Ηλίας 

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

   Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  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)……… 

 ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

 Τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι: «Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω περιπτώσεις: 

β)………. 

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι  για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και 

συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

Μολάων, Μονεμβασίας, Πλύτρας-Καραβοστασίου και Νεάπολης  για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-2021 έως 31-12-2021, διενεργήθηκαν την 27η/11/2020 συνοπτικοί μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τα ανάλογα τεύχη τεχνικών 

προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τις σχετικές διακηρύξεις.               

Κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δεν 

συντρέχουν λόγοι που να ακυρώνουν τις προηγηθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Με τις αριθ. 325,326,327 & 331/14-12-2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής των διαγωνισμών και οι Αποφάσεις με τα σχετικά 

πρακτικά  κοινοποιήθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την 17-12-2020 

ΑΔΑ: ΨΦΠΑΩΚ9-ΑΒΘ



στους προσφέροντες, κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.2 των εγκεκριμένων 

διακηρύξεων. 

Κατά των ανωτέρω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθησαν εμπρόθεσμα 

και νόμιμα ενστάσεις από τις επιχειρήσεις/οικονομικούς φορείς «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε «WATER & WASTEWATERS SOLUTIONS O.E»,   Βυζαντίου 12  Τ.Κ 231 

00 - ΣΠΑΡΤΗ» και   «ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, Οικοδομικές-Υδραυλικές Εργασίες - 

Τ.Κ 23070  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ», οι οποίες εξετάστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με τις 

αριθ. 355-356-357-358/2020 σχετικές Αποφάσεις της. 

Από τις διατάξεις του άρθρ. 127 παρ.4 του Ν. 4412/16 προκύπτει ότι «Η προθεσμία για 

την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας». 

Επειδή έως την ανάδειξη αναδόχων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 

απαιτείται διάστημα 20-30 ημερών για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την πρόσκληση για υπογραφή των συμβάσεων και την 

έκδοση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, κατά το οποίο οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να λειτουργούν εύρυθμα ώστε να επιτυγχάνεται η ποιότητα 

εκροής που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους με 

τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, απαιτείται η ανάδειξη πάροχου των υπηρεσιών αυτών. 

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκαν τα αριθ. 176-187/30-12-2020 τεύχη 

τεχνικών προδιαγραφών, στην τεχνική περιγραφή των οποίων αναφέρεται ότι: 

«Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, Μονεμβασίας, Πλύτρας-

Καραβοστασίου και Νεάπολης  , με σκοπό οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να λειτουργούν  

αποδοτικά με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες για το υπόψη έργο κανονισμούς και περιβαλλοντικούς 

όρους ποιότητα εκροής με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, για χρονικό διάστημα ενός (1) 

μηνός από την ανάθεση. 

Η εργασία έχει προκύψει από το απρόβλεπτο γεγονός της μη ολοκλήρωσης των 

διαγωνιστικών διαδικασιών  που πραγματοποιήθηκαν στις 27-11-2020, λόγω 

πραγματοποίησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων. Η κατεπείγουσα ανάγκη που 

απορρέει από αυτό το απρόβλεπτο γεγονός, είναι ότι θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα η 

απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΕΛ, των εξωτερικών αντλιοστασίων αποχέτευσης και του 

δικτύου αποχέτευσης, αφού είναι συστήματα ιδιαίτερης τεχνογνωσίας, που δεν μπορούν 

να μείνουν χωρίς καθημερινό έλεγχο και σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγεία». 

    Κατόπιν αυτών και λόγω του ότι : 
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 Από 1-1-2021 δημιουργείται άμεση ανάγκη παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων Μολάων, Μονεμβασίας, Πλύτρας-Καραβοστασίου και Νεάπολης  για 

χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. 

 Επειδή από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου έπειτα από την αριθ. 15730/31-12-

2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς έχουν εξασφαλιστεί οικονομικές 

προσφορές, σύμφωνες με τους όρους των εγκεκριμένων διακηρύξεων των 

διαγωνισμών  που προηγήθηκαν και τις τιμές που προέκυψαν από τις 

υποβληθείσες προσφορές σε αυτούς. 

 Την από 05-01-2021 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 του Ν. 

4412/2016. 

         Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως η ΟΕ  αποφασίσει την ανάθεση της 

παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, Μονεμβασίας, Πλύτρας-

Καραβοστασίου και Νεάπολης  για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός σύμφωνα με την από 

05-01-2021 εισήγηση –γνωμοδότηση  αξιολόγησης προσφορών του Δήμου μας 

     Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

2. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 15730/31-12-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών  

3. Τις διατάξεις  του άρθρ. 32 του Ν.4412/16 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

5. Τα αριθ.  176-187/30-12-2020 τεύχη τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας, που 

συντάχθηκαν ως ειδικοί προϋπολογισμοί των τευχών του διαγωνισμού. 

6. Την από 05-01-2021 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 του Ν. 

4412/2016. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 Εγκρίνει βάσει των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, την 

προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που 

προηγήθηκαν, για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών επιστημονικής 

παρακολούθησης, υδραυλικού και ηλεκτρολόγου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων Μολάων, Πλύτρας-Καραβαστασίου, Νεάπολης και Μονεμβασίας  σύμφωνα 

με την από 05-01-2021 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 του 

Ν. 4412/2016  και για το διάστημα ενός (1) μηνός. 

 Εγκρίνει τα αριθ.  176-187/30-12-2020 τεύχη τεχνικών προδιαγραφών της 

υπηρεσίας, που συντάχθηκαν ως ειδικοί προϋπολογισμοί των τευχών του 

διαγωνισμού. 
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 Αναθέτει την εκτέλεση των  υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης, 

υδραυλικού και ηλεκτρολόγου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

Μολάων, Πλύτρας-Καραβαστασίου, Νεάπολης και Μονεμβασίας  κατά είδος, 

και τελική τιμή και για το διάστημα ενός (1) μηνός από την ανάθεση , στις 

επιχειρήσεις/οικονομικούς φορείς,  όπως περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες: 

 
ΛΑΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε -Σπάρτη  Λακωνίας ΤΚ: 23100-ΑΦΜ 800873716 

 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ε.Ε.Λ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 1.853,80€ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ε.Ε.Λ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΕΛ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 1.371,44€ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ε.Ε.Λ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΕΛ ΠΛΥΤΡΑΣ – ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ  

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 1.232,56€ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ε.Ε.Λ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

  2.052,20€ 

 

 
ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Μονεμβασία Λακωνίας-ΤΚ 23070- ΑΦΜ 069637086 

 

 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ 
ΜΟΛΑΩΝ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 1.178,00€ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 1.178,00€ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ 

ΠΛΥΤΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 793,60€ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

  1.178,00€ 

 

 
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΓΕΛΩΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΤΚ 23052- ΑΦΜ 044242637 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ 

ΜΟΛΑΩΝ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 719,20€ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 843,20€ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ 

ΠΛΥΤΡΑΣ – ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

 

 296,36€ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕΛ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 

 

  1.041,60€ 

   

 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)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ               

ΑΔΑ: ΨΦΠΑΩΚ9-ΑΒΘ
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