ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 30/28-12-2012
Αριθ.Αποφ. 347/2012
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η μη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ανταλλακτικών
τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων 20122013 του Δήμου Μονεμβασιάς }.
Στους Μολάους, σήμερα, την 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 32370/21-12-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαμπος.

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Χαραμής Αντώνης

•

•
•

•

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των μελών της:
Την αριθμ. 331/2012 απόφαση Ο.Ε. με την οποία διατέθηκε η πίστωση και
καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου
διαγωνισμού
για την προμήθεια
«Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων και
λοιπών μηχανημάτων 2012-2013 του Δήμου Μονεμβασιάς».
Την αριθ. Πρωτ. 31510/12-12-2012 διακήρυξη δημάρχου με την οποία
ανακοινώθηκε η διενέργεια του.
Την 21-12-2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών του Δήμου η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 11/2012 ΑΟΕ, κατά
την διάρκεια του οποίου κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές,
της «Δ.
ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε.» και της «ΡΗΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών, με το από
21-12-2012 πρακτικό της, προτείνει την απόρριψη και των δύο συμμετεχόντων

λόγω λανθασμένης αναγραφής στον αριθμό διακήρυξης για τον πρώτο
συμμετέχοντα και λόγω μη αναγραφής στοιχείων στον εξωτερικό φάκελο,
λανθασμένη αναγραφή στον αριθμό διακήρυξης καθώς και μη σφραγισμένου
φακέλου οικονομικής προσφοράς στο φάκελο προσφοράς για το δεύτερο
συμμετέχοντα, βάσει του άρθρου 8 της σχετικής διακήρυξης.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Επειδή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου,
πρέπει να επιληφθεί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμώντας τη δυνατότητα
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απ' ευθείας, καθότι συντρέχουν οι
λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία, κατά τις διατάξεις των άρθρ.3 παρ.3β του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. στις οποίες ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε
περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές, κατά τους παραπάνω
διαγωνισμούς, δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές βάσει των διατάξεων του παρόντος,
κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς» και 23 παρ. 1 & 2 στις οποίες ορίζεται ότι: «1.Προμήθεια με
"διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει εάν
συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων
β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.
2.Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή
με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το
οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την αξιολόγηση οργάνου».
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την παραπομπή του θέματος στο δημοτικό
Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.
Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά. Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της
προμήθειας (διακήρυξη, πρακτικό Ε.Δ.-Α.) και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α , τις όμοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010:
Απο φασίζει

Ομόφωνα

Αποδέχεται το από 21-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια
ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων 2012-2013 του Δήμου Μονεμβασιάς» και παραπέμπει το θέμα
στο Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασιάς για την λήψη σχετικής απόφασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

