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Αριθ.Αποφ.  303/2015

ΘΕΜΑ:   Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασία̋ για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεση̋ του έργου με τίτλο {Υπηρεσία παροχή̋ γευμάτων (CATERING) για τη 
σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋} – Εξέταση των αριθ. πρωτ. 20289/6-11-2015 & 20308/6-
11-2015 ενστάσεων των Τζώρτζη Δέσποινα̋ & «Σταματάκο̋ Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. 
Ε.Ε.», αντίστοιχα.

      Στου̋ Μολάου̋, σήμερα, την  12-11-2015  ημέρα Πέμπτη    και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασία̋,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20325/06-11-2015 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. Μαυρομιχάλη̋ Κων/νο̋ (Πρόεδρο̋)         Μαρούση̋ Χαράλαμπο̋

2. Δουμάνη Σοφία (Αντιπρόεδρο̋)

3. Χριστάκο̋ Σταύρο̋

4. Καλογερίνη̋ Ηλία̋  

5. Σουρλά̋ Ιωάννη̋

        Αναγνωστοπούλου Ελένη   

          

     

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσία̋ 

του̋ να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή του̋, τα 

οποία δεν παρευρέθησαν. 

      Ο κ. Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. εισηγούμενο̋ το θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ ανέφερε τα 
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INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.13 09:12:47
EET
Reason:
Location: Athens



              Με την αριθ. 278/2015 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ καθορίστηκαν οι 
όροι διενέργεια̋ δημοπρασία̋ για την υπηρεσία {Υπηρεσία παροχή̋ γευμάτων 
(CATERING) για τη σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋} του Δήμου Μονεμβασία̋.

Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου στου̋ Μολάου̋ ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη
(05-11-2015) με ώρα λήξη̋ παράδοση̋ των προσφορών την 11:00 π.μ.  εμφανίστηκαν 
και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων:   

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Σία Ε.Ε.

2. Σταμαδιάνου Μαργαρίτα του Νικολάου

3. Τζώρτζη Δέσποινα του Κωνσταντίνου

Συνεχίζοντα̋, ο κο̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ είπε τα εξή̋:
«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρει̋ υπαλλήλου̋ του Δήμου μα̋ η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 346/2014 ΑΟΕ, και σύμφωνα πάντα με το πρακτικό τη̋, 
διενήργησε τον διαγωνισμό τη̋ 05/11/2015 σύμφωνα με την υπ. αριθμόν  19458/22-10-
2015 διακήρυξη  τη̋  δημοπρασία̋ τη̋ εργασία̋,  οι  όροι τη̋ οποία̋ είχαν εγκριθεί  με την 
υπ' αριθ. 278/2015 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασιά̋, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύθηκε 
στην ημερήσια εφημερίδα «Λακωνικό̋ Τύπο̋» με αριθ. φυλ. 4773/23-10-2015.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα πάντα με το πρακτικό τη̋ 
ανακοίνωσε σε όλου̋ του̋ συμμετέχοντε̋ ότι οι φάκελοι συμμετοχή̋ δεν γίνονται δεκτοί 
λόγω ελλείψεων δικ/κών, και για τυχόν ενστάσει̋ σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό κατά 
του κύρου̋ του διαγωνισμού θα υποβληθούν έω̋ την Παρασκευή 6-11-2015 σύμφ. με το 
άρθρ. 20 παρ. 1 π.δ. 28/80 και του̋ όρου̋ διακήρυξη̋.

        Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών τη̋ τι̋ υπ΄αριθ. πρωτ. 
20289/6-11-2015 & 20308/6-11-2015 ενστάσεων των Τζώρτζη Δέσποινα̋ & «Σταματάκο̋ 
Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», αντίστοιχα, κατά του από 05-11-2015 πρακτικού διαγωνισμού 
αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται σε 
αυτέ̋ . 

Η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει:

      Την απόρριψη των υπ΄αριθ. πρωτ. 20289/6-11-2015 & 20308/6-11-2015 ενστάσεων 
των Τζώρτζη Δέσποινα̋ & «Σταματάκο̋ Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», αντίστοιχα,  κατά του 
από 05-11-2015 πρακτικού διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεω̋ τη̋ υπηρεσία̋ {Υπηρεσία παροχή̋ γευμάτων 
(CATERING) για τη σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋} , ω̋ αβάσιμε̋ σύμφωνα με το σκεπτικό 
του από 12-11-2015 πρακτικού Νο 2 τη̋ επιτροπή̋ διαγωνισμού. 

      Κατόπιν των ανωτέρω σα̋ καλώ να αποφασίσουμε για την κατακύρωση ή μη των 
πρακτικών δημοπρασία̋ για την υπηρεσία {Υπηρεσία παροχή̋ γευμάτων (CATERING) 
για τη σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋} , καθώ̋ και για την απόρριψη ή μη των  υπ΄αριθ. 
πρωτ. 20289/6-11-2015 & 20308/6-11-2015 ενστάσεων των Τζώρτζη Δέσποινα̋ & 
«Σταματάκο̋ Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», αντίστοιχα,  κατά του από 05-11-2015, πρακτικού 
διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

        

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 1 και τη̋ παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπω̋ 
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 



το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχο̋ Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών

την υπ’ αριθ. 136/2015 μελέτη τη̋  υπηρεσία̋ του δήμου 

την αριθ. 19458/22-10-2015 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
ανάθεση τη̋ υπηρεσία̋

την εξειδικευμένη πίστωση 26.111,89 ευρώ του Κ.Α 15-6162.010 του 
προϋπολογισμού οικ. έτου̋ 2015 για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία παροχή̋ 
γευμάτων (CATERING) για τη σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋ » και η οποία έχει 
διατεθεί με την αριθ. 278/2015 Α.Ο.Ε. 

τι̋ προσφορέ̋ των διαγωνιζομένων

Τι̋ υπ΄αριθ. πρωτ. 20289/6-11-2015 & 20308/6-11-2015 ενστάσει̋ των Τζώρτζη 
Δέσποινα̋ & «Σταματάκο̋ Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», αντίστοιχα, 

                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατακυρώνει τα πρακτικά δημοπρασία̋ για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία 
παροχή̋ γευμάτων (CATERING) για τη σίτιση μαθητών τη̋ εστία̋»

Απορρίπτει τι̋ υπ΄αριθ. πρωτ.  20289/6-11-2015 & 20308/6-11-2015 ενστάσει̋
των Τζώρτζη Δέσποινα̋ & «Σταματάκο̋ Γεώργιο̋ και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», αντίστοιχα,  

κατά του από 05-11-2015 πρακτικού διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση 
των προσφορών ω̋ αβάσιμε̋. 

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέταση τη̋ δυνατότητα̋ 
ανάδειξη̋ αναδόχου τη̋ υπηρεσία̋ με διαδικασία διαπραγμάτευση̋ ή τη̋ 
απευθεία̋ ανάθεση̋ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 
60/2007 «Προσαρμογή τη̋ Ελλην. Νομοθεσία̋ στι̋ διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 
2004/18/ΕΚ».

     

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

      

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
                                                                     2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                     3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

                                 4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                  

Ακριβέ̋ Αντίγραφο
Ο Γραμματέα̋ Ο.Ε.

                                                    Γεώργιο̋ Κοντραφούρη̋


