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Αριθ.Αποφ.  97/2014 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών } 
του  ∆ήµου Μονεµβασίας.  

 
        Στους Μολάους, σήµερα, την  09-04-2014  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  7109/04-04-2014 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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)          Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος                            

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                    Μαρούσης Χαράλαµπος      

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος 

4. Λύρας Χαράλαµπος    

          Χαραµής Αντώνιος 

4. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος) 

 

           

 

 
         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
  
         Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα 
οποία και παρευρέθησαν . 
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της τα εξής: 

• Την αριθ. 6/2014 απόφαση ∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η 183/2013 µελέτης της 
τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ,και αποφασίστηκε ότι η προµήθεια καυσίµων & 
ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Μονεµβασίας θα γίνει  µε διεθνή - δηµόσιο τακτικό 
διαγωνισµό. 

• Την αριθµ. 26/2014  απόφαση ΟΕ µε την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι του ∆ιεθνή 
δηµόσιου-τακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & ελαιολιπαντικών 
του ∆ήµου Μονεµβασίας για ένα έτος . 

• Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 3298/18-02-2014 διακήρυξη δηµάρχου ανακοινώθηκε η 
διενέργεια του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 

• Την 02-04-2014 διενεργήθηκε  ο διαγωνισµός  κατά την διάρκεια του οποίου 
κατέθεσαν προσφορά τρείς (3) ενδιαφερόµενοι  προµηθευτές και συγκεκριµένα:  
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• Η εταιρεία [Κ.∆. ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε] της οποίας η προσφορά 
αφορούσε την προµήθεια ελαιολιπαντικών στο σύνολό της . 

 

• Ο κ. Κοφινάς Απόστολος του οποίου η προσφορά αφορούσε την 
προµήθεια καυσίµων για την ∆Ε Μονεµβασίας  και  ελαιολιπαντικών για το 
σύνολο της προµήθειας. 

 

• Ο κ. ∆ρακάκης Χαράλαµπος του οποίου η προσφορά αφορούσε την 
προµήθεια καυσίµων  για την ∆Ε Βοιών. 

 
 

       Η Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών,  µε το από 02-04-
2014 πρακτικό της , προτείνει στην ΟΕ: 

• Την κατακύρωση της προµήθειας καυσίµων µε έκπτωση 0% για την ∆Ε Μονεµβασίας 
& την προµήθεια λιπαντικών στο σύνολό της,  στον κ. Κοφινά Απόστολο, έναντι 
ποσού 8.316,06€. 

• Την κατακύρωση της προµήθειας καυσίµων για την ∆Ε Βοιών   στον κ. ∆ρακάκη 
Χαράλαµπο, µε έκπτωση 0%. 

 
         Ενώ συνεχίζοντας το από 02-04-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 
αναφέρει ότι για τα είδη (Οµάδα υγρών καυσίµων ∆Ε Μολάων-∆Ε Ασωπού –∆Ε Ζάρακα) , 
δύναται να αποφασίσει σχετικά η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά.    
       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ  να αποφασίσουν 
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών   που απαιτούνται για 
την κίνηση των οχηµάτων  για ένα έτος.  Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό Ε.∆.-Α.) και έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις όµοιες του Ν.3852/2010. 
                                                       

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 
 

      Κατακυρώνει το από 02-04-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- 
Αξιολόγησης Προσφορών και συγκεκριµένα ως εξής: 
 

• Την κατακύρωση της προµήθειας υγρών καυσίµων του 2 ου Ειδικού προϋπολογισµού 
(∆Ε Μονεµβασίας) , προϋπολογισµού 61.018,30€ , µε έκπτωση 0% στην επιχείρηση 
του  κ. Κοφινά Απόστολου µε έδρα τον Άγιο ∆ηµήτριο Μονεµβασίας Λακωνίας και 
Α.Φ.Μ 029353716.    

• Την κατακύρωση της προµήθειας λιπαντικών στο σύνολο της , αντί του ποσού των 
8.316,06€  στην επιχείρηση του κ. Κοφινά Απόστολου µε έδρα τον Άγιο ∆ηµήτριο 
Μονεµβασίας Λακωνίας και Α.Φ.Μ 029353716.    

•  Την κατακύρωση της προµήθειας υγρών καυσίµων του 3 ου Ειδικού προϋπολογισµού 
(∆Ε Βοιών) , προϋπολογισµού 162.945,30€ , µε έκπτωση 0% στην επιχείρηση του  κ. 
∆ρακάκη Χαράλαµπου  µε έδρα τους Αγίους Αποστόλους Βοιών Λακωνίας και 
Α.Φ.Μ 111933750.    

  
        Για την προµήθεια υγρών καυσίµων του 1 ου Ειδικού προϋπολογισµού {∆Ε Μολάων-
Ζάρακα-Ασωπού}  για τον οποίο δεν κατατέθηκε καµία προσφορά στο ανωτέρω 
διαγωνισµό, παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασίας για 
λήψη σχετικής απόφασης περί προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 25 π.δ. 60/2007 καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη 
διαδικασία (άγονος διαγωνισµός). 
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      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
                                    4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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