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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/24-02-2015 
Αριθ.Αποφ.  39/2015 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η µη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο {Προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας εργαζοµένων (είδη ένδυσης & γάλα ) –Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 
2489/19-02-2015 ένσταση της εταιρείας BRINX A.E κατά του πρακτικού 
αξιολόγησης.  

             Στους Μολάους, σήµερα, την  24-02-2015  ηµέρα Τρίτη   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.  2573/20-02-2015 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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Χριστάκος Σταύρος  

4. ΣουρλάςΙωάννης 

   ∆ουµάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος) 

   Καλογερίνης Ηλίας 

   Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

   

             

       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 δεν παρευρέθησαν.   
 
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 
εξής: 
 
       Με την αριθ. 20/2015 απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο  << Προµήθεια µέσων 
ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (είδη ένδυσης & γάλα)>> συνολικού 
προϋπολογισµού  23.534,74 € µαζί µε τον Φ.Π.Α..  

Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του ∆ήµου 
Μονεµβασίας  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε 
την αριθ. 346/2014 ΑΟΕ  , ηµέρα ∆ευτέρα  (16-02-2015) µε ώρα λήξης παράδοσης των 
προσφορών την 11:00 π.µ.,  εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των 
υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι είχαν λάβει τεύχη διακήρυξης και την προβλεπόµενη 
προσφορά θεωρηµένη αρµοδίως από εµάς:  
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1.  
 

ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

2.  
 

BRINX A.E 

3.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ 

4.  Κ.∆ ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

 
Συνεχίζοντας, ο κ. πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής είπε τα εξής: 
 
«Η επιτροπή διαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 346/2014 ΑΟΕ , 

διενήργησε τον διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ.  1859/06-02-2015  
διακήρυξη  της  δηµοπρασίας της προµήθειας ,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  µε την 
υπ' αριθ. 20/2015 Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Μονεµβασίας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε 
στην  εφηµερίδα  «Λακωνικός Τύπος» µε αριθ. φύλλου 4600/10-02-2015. 

 

     Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού, απορρίπτει τις προσφορές για την οµάδα Α (Είδη 
ένδυσης) των: 
 

1. ΛΕΙΜΟΝΙΤΗ  ΘΕΟΦΑΝΗ   διότι δεν προσκόµισε πιστοποιητικό   από το οποίο να  

προκύπτει ότι είναι ενήµερος στο ασφαλιστικό του ταµείο (Ο.Α.Ε.Ε.) 

2. BRINX A.E.      (αριθ.πρωτ: 2193/13-02-2015)  διότι δεν γίνεται αποδεκτή η 

δήλωση διαφοροποιήσεών  της για την προσφορά  αντανακλαστικών κώνων 

σήµανσης από µαλακό P.V.C. αντί από καουτσούκ όπως προβλέπεται από την 

ΚΥΑ αρ. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006) 

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ διότι υπάρχουν  διαφορές  στις τεχνικές  προδιαγραφές σε 

είδη που προσφέρει  από αυτά που  ορίζει η  ΚΥΑ αρ. 53361/2006 (ΦΕΚ 

1503Β/11-10-2006) 

4. Κ.∆. ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  διότι  υπάρχουν διαφορές  στις τεχνικές  

προδιαγραφές σε είδη που προσφέρει  από αυτά που  ορίζει η  ΚΥΑ αρ. 

53361/2006 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006) 

Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών . 
 

Απορρίπτει την  προσφορά  για την οµάδα Β (Γάλα ) της: 
 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑ    διότι µε υπεύθυνη δήλωσή αναφέρει ότι δύναται να 

µεταφέρει το υπό προµήθεια γάλα τρεις φορές την εβδοµάδα για όλες τις 

εργάσιµες στα σηµεία Μολάους, Μονεµβασία και Νεάπολη και δυο  φορές την 

εβδοµάδα στα Παπαδιάνικα ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης η 

παράδοση του γάλατος θα πρέπει να     γίνεται κάθε εργάσιµη µέρα.  
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Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση της  οικονοµικής της  
προσφοράς . 
     Mε το από 18-02-2015 Πρακτικό της, η Επιτροπή µας  γνωρίζει ότι εφόσον 
απορρίφθηκαν όλες οι προσφορές των συµµετεχόντων δεν υπάρχει µειοδότης για 
την προµήθεια µε τίτλο { Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 
(είδη ένδυσης & γάλα }.  

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των µελών της την υπ΄αριθ. πρωτ. 
2489/19-02-2015 ένσταση της εταιρείας BRINX A.E κατά του πρακτικού αξιολόγησης  της 
προµήθειας  µε τίτλο{ Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (είδη 
ένδυσης & γάλα }, για τον αποκλεισµό της από την συνέχεια του διαγωνισµού για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει: 

      Την απόρριψη της  υπ΄αριθ. πρωτ.  της  υπ΄αριθ. πρωτ. 2489/19-02-2015 ένσταση της 
εταιρείας BRINX A.E κατά του πρακτικού αξιολόγησης  της προµήθειας για τους λόγους 
που αναφέρονται στο από 20-02-2015 πρακτικό –εισήγηση  της Επιτροπής διαγωνισµού. 

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την 
κατακύρωση ή µη των πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
της προµήθειας  µε τίτλο   << Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 
(είδη ένδυσης & γάλα >>   , καθώς και για την απόρριψη ή µη της υπ΄αριθ. πρωτ. 
2489/19-02-2015 ένσταση της εταιρείας BRINX A.E κατά του πρακτικού αξιολόγησης  της 
εν λόγω προµήθειας.  

       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου, έλαβε υπόψη 
της την 20/2015 Α.Ο.Ε., αφού µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, πρακτικά 
.∆.-Α.), την υπ΄αριθ. πρωτ 2489/19-02-2015 ένσταση της εταιρείας BRINX A.E κατά του 
πρακτικού αξιολόγησης,  και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  τις όµοιες του 
Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010,και µετά από διαλογική συζήτηση  

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

 

• Απορρίπτει την υπ΄αριθ. πρωτ. 2489/19-02-2015 ένσταση της εταιρείας BRINX 
A.E κατά του πρακτικού αξιολόγησης  για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
της προµήθειας µε τίτλο{ Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 
εργαζοµένων (είδη ένδυσης & γάλα } ,  αποδεχόµενη την εισήγηση –
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.   

• Αποδέχεται το από 18-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών και διαπιστώνει ότι ο διαγωνισµός  για 
την προµήθεια {  Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 
(είδη ένδυσης & γάλα }απέβη άγονος. 

• Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης απευθείας 
ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας εργαζοµένων (είδη ένδυσης & γάλα }, 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 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                            3) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                  
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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