
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/27-04-2015 
Αριθ.Αποφ.  100/2015 

ΘΕΜΑ:  Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού έτους 2015 για τις ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασίας και των Νοµικών 
του προσώπων} .  
 
     Στους Μολάους, σήµερα, την  27-04-2015  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:00 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  5653/23-04-2015 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)            ∆ουµάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Μαρούσης Χαράλαµπος      

5.Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπλ. Μέλος) 

6.Λυριωτάκης Ιωάννης  (Αναπλ. Μέλος)  

           Σουρλάς Ιωάννης  

           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 και  παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

     Με την αριθ. 81/2015 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαµε του όρους διαγωνισµού της 
προµήθειας  µε τίτλο  << Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού έτους 2015 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασίας και των Νοµικών του προσώπων >>  
συνολικού προϋπολογισµού 67.673,84€   µαζί µε τον Φ.Π.Α. 
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 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµαρχείο  του ∆ήµου 
Μονεµβασίας  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ηµέρα Τετάρτη  (22-04-
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:  

  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1.  ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε 

3.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ 

 
 Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής είπε τα εξής: 
«Η επιτροπή διαγωνισµού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου µας η 

οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 346/2014 ΑΟΕ , διενήργησε τον διαγωνισµό σύµφωνα 
µε την υπ. αριθµ. πρωτ.  5106/14-04-2015 διακήρυξη  της  δηµοπρασίας της προµήθειας,  
οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  µε την υπ' αριθ. 81/2015 Α.Ο.Ε. του ∆ήµου 
Μονεµβασίας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Λακωνικός Τύπος» 
µε αριθ. φύλλου 4644/16-04-2015. 

Στην συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και η Ε∆ προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής έκαστου προµηθευτή και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:   

 

� ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε 

 
Απορρίπτει τις προσφορές των :  
 
� Μέντη Παναγιώτη  διότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής του δεν υποβλήθηκαν σε δύο 

αντίγραφα και σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης : Με ποινή να µη γίνει 

αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο. 

� ∆ηµήτριος Μαρουλάκος – Παναγιώτης Γκοβάτσος Ο.Ε.   διότι όντας οµόρρυθµη 

εταιρεία  δεν προσκόµισε  καταστατικό της εταιρείας  και σύµφωνα µε το άρθρο 8  της 

διακήρυξης :  σε περίπτωση προσφοράς εταιρίας υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο 

του καταστατικού της εταιρείας. 

  Εν συνεχεία η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών , και  κατέγραψε τα αποτελέσµατα αυτών ως εξής:  

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ME 

ΦΠΑ 

 Α1 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε 

5.443,74 

Α2 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.099,46 
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Α3 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.142,20 

Α4 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.130,33 

Β1 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.704,62 

Β2 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.361,51 

Β3 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.946,60 

Β4 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

9.278,07 

Γ1 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.946,48 

Γ2 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

788,61 

Γ3 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.138,92 

Γ4 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.863,28 

∆1 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.466,62 

∆2 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.505,04 

∆3 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2.505,04 

Ε 
Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.570,68 

                      ΣΥΝΟΛΟ 
53.891,20 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει την κατακύρωση των  ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού έτους 2015 για τις ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασίας και 
των Νοµικών του Προσώπων στην  εταιρεία «Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
Καλαβρύτων 80, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 µε Α.Φ.Μ. 999129350 διότι , παρόλο που  κατά το 
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών υπήρχε ένας προµηθευτής οι τιµές των ειδών σε 
σχέση µε το προϋπολογισµό της µελέτης έχουν έκπτωση περίπου 20%, ποσοστό 
ικανοποιητικό , καθώς επίσης οι τιµές των ειδών σε σχέση µε τις προηγούµενες συµβάσεις 
είναι πολύ πιο συµφέρουσες για το δήµο.       

 Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν 
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας { Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού έτους 2015 για τις ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασίας και των Νοµικών 
του προσώπων }  . Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού µελέτησε το φάκελο της 
προµήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό .∆.-Α.) και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010, 

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

         Αποδέχεται το από 22-04-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- 
Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον  διενεργηθέντα διαγωνισµό για την 
προµήθεια { Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού έτους 2015 για τις 
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ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασίας και των Νοµικών του προσώπων }  στην εταιρεία 
«Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι ποσού  53.891,20 € µε ΦΠΑ. 

     
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                   3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                        4)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

                                      5)ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 
∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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