
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  πρακτικό  της  10ης/2012  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 10ης Απριλίου 2012.

Αριθ. Απόφασης: 29/2012

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  πρακτικών  και  κατακύρωση  διαγωνισμού  για  την  επιλογή 
αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  «Τεχνικός  σύμβουλος  του  έργου:  Δίκτυα 
αποχέτευσης  παραλιακών  οικισμών  και  εξωτερικά  δίκτυα  αποχέτευσης  Δ.Δ. 
Δήμου Νάξου». 

Στη Νάξο,  σήμερα 10 Απριλίου 2012,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 12:00μ.μ.  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα  του  Δήμου  Νάξου  &  Μικρών  Κυκλάδων,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  5031/06-04-2012 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών  βρέθηκαν 
παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Παρόντες: Εμμανουήλ Μαργαρίτης – Πρόεδρος, Αργύριος Ανεβλαβής, Δημήτριος Λιανός, 
Δημήτριος Καραπάτης, Δημήτριος Μανιός, Ευστάθιος Πιτταράς και Ευστάθιος Αγγελής. 
Απόντες: Κανένας.
Χρέη  γραμματέα  εκτελεί  η  υπάλληλος  του  Δήμου  κλάδου  ΠΕ1  Διοικητικού,  Μαρία 
Πολυκρέτη.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <Έγκριση πρακτικών και 
κατακύρωση  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  «Τεχνικός 
σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης  Δ.Δ.  Δήμου  Νάξου»>,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 
4818/02-04-2012 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της εν 
θέματι παροχής υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τεχνικός  Σύμβουλος  του  έργου  ``Δίκτυα  αποχέτευσης  
παραλιακών  οικισμών  και  εξωτερικά  δίκτυα  αποχέτευσης  Δ.Δ.  
Δήμου Νάξου``

Σχετ.: α. Πρακτικά Διαγωνισμού Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα (α) σχετικά, που αφορούν τον διαγωνισμό για την  
ανάθεση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  του  θέματος  και  εισηγούμαστε  για  την  
ανάθεση  της  σύμβασης  στον  διαγωνιζόμενο  «Συμπράττοντα  γραφεία  μελετών:  
ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ  Α.Ε.  -  ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ», που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 22.2 της οικείας προκήρυξης.

Επισημαίνεται  ότι  η  προθεσμία  υποβολής  ενστάσεων  κατά  του  Πρακτικού  ΙΙΙ,  
εκπνέει την 6/4/2012 και ώρα 15:00 και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση ανάθεσης θα  
πρέπει να ληφθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
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1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  (Οικονομική  Επιτροπή  –  Αρμοδιότητες)  και  75 
(Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν. 
3852/2010, 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3316/2005  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 

3. Την υπ’ αριθμ. 61/2011 προηγούμενη απόφασή της με θέμα: Έγκριση δαπάνης, 
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Τεχνικός  σύμβουλος  του  έργου: 
«Δίκτυα  αποχέτευσης  παραλιακών  οικισμών  και  εξωτερικά  δίκτυα  αποχέτευσης 
Δ.Δ. Δήμου Νάξου» και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου των υπηρεσιών αυτών,

4. Την  υπ’  αριθμ.  111/2011  προηγούμενη  απόφασή  της  με  θέμα:  Συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός 
σύμβουλος του έργου ‘’Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά 
Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου’’»,

5. Την υπ’ αριθμ. 228/2011 προηγούμενη απόφασή της με θέμα: Λήψη απόφασης επί 
των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής  υπηρεσιών  «Τεχνικός  σύμβουλος  του  έργου:  Δίκτυα  αποχέτευσης 
παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου», 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4818/02-04-2012 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του θέματος, 

7. Τα  Πρακτικά  του  εν  θέματι  Διαγωνισμού  Ι,  ΙΙ  και  ΙΙΙ  και  το  γεγονός  ότι  δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του πρακτικού ΙΙΙ, 

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή ο οποίος ψήφισε παρών, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει  τα Πρακτικά  Ι,  ΙΙ  και  ΙΙΙ  της Επιτροπής Διαγωνισμού για  την επιλογή 
αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  «Τεχνικός  σύμβουλος  του  έργου:  Δίκτυα 
αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου 
Νάξου» προεκτιμώμενης αμοιβής 289.634,40 € πλέον Φ.Π.Α.

2. Κατακυρώνει  το  διαγωνισμό  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών 
«Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και 
εξωτερικά  δίκτυα  αποχέτευσης  Δ.Δ.  Δήμου  Νάξου»  στο  διαγωνιζόμενο  σχήμα 
«Συμπράττοντα γραφεία μελετών: ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
Α.Ε.  -  ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε.  -  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.» με 
σταθμισμένη  βαθμολογία  (90)  που  αντιστοιχεί  σε  οικονομική  προσφορά 
285.015,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα 
αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου 
Νάξου» και διαθέτει πίστωση ύψους 285.015,60 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.003 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό. 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 29/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

      Ακριβές Αντίγραφο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                   Δήμαρχος
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