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Αριθ.Αποφ.  357/2015 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η μη πρακτικών διαγωνισμού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { 
Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 
υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}. 
   
      Στους Μολάους, σήμερα, την  28-12-2015  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 16:00 μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 22945/23-12-2015 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)                Κανείς 

2. Δουμάνη Σοφία 

3.Χριστάκος Σταύρος 

4.Σουρλάς Ιωάννης  

5. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Μαρούσης Χαράλαμπος 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

                       

  

      

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

             Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής: 

 

      Την αριθ. 165/2015 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της 

προμήθειας σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών περιγραφών της τεχνικής υπηρεσίας 

του Δήμου ,και αποφασίστηκε ότι η προμήθεια με τίτλο { Δημιουργία συστήματος 

ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου 
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ναυτικής παράδοσης Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνει  με διεθνή – 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

 Την αριθμ. 294/2015  απόφαση ΟΕ με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι του 

Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { 

Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 

υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης} του Δήμου 

Μονεμβασίας. 

 Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 21206/23-11-2015 διακήρυξη δημάρχου με την οποία 

ανακοινώθηκε η διενέργεια του προαναφερόμενου διαγωνισμού. 

 Το αριθ. 1/23-12-2015 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τον ανωτέρω 

διαγωνισμό. 

 

       Η Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών,  με το αριθ. 1/23-

12-2015  πρακτικό της , αναφέρει  ότι 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  των πρακτικών της προμήθειας με τίτλο { Δημιουργία 

συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του 

Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}  .  Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 

μελέτησε το φάκελο της προμήθειας (διακήρυξη, πρακτικό Ε.Δ.-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 υπ΄αριθ. 1/23-12-2015, πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο { Δημιουργία 

συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του 

Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης} , που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , και εφόσον δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά στο ανωτέρω διαγωνισμό, παραπέμπει το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας για λήψη σχετικής απόφασης 

επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού ή προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 25 π.δ. 60/2007 , καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη 

διαδικασία (άγονος διαγωνισμός). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.       

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

                                 4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                   5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                              6)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                                     Δελήγιαννης Νικόλαος 
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