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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 3/19-02-2016
Αριθ.Αποφ. 24/2016
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η μη πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας εργαζομένων (είδη ένδυσης & γάλα ) του Δήμου
Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την 19-02-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2034/15-02-2016 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
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δουμάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος
3. Σουρλάς Ιωάννης
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. 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 απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθ. 16/2016 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 21.600,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α..
Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου
Μονεμβασίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με
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την αριθ. 339/2015 ΑΟΕ , ημέρα Παρασκευή (12-02-2016) με ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών την 10:00 π.μ., εμφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί οι κατωτέρω:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.

ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ Ο.Ε.

Συνεχίζοντας, ο κ. πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:
«Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 339/2015 ΑΟΕ ,
διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1529/05-02-2016
διακήρυξη της δημοπρασίας της προμήθειας , οι όροι της οποίας είχαν εγκριθεί με την
υπ' αριθ. 16/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φύλλου 4842/06-02-2016.
Οι ανωτέρω προσφορές δόθηκαν για την προμήθεια Μ.Α.Π. (είδη ένδυσης).
Δεν δόθηκαν προσφορές για την προμήθεια Μ.Α.Π. (Γάλα).
Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
έκαστου προμηθευτή και βάσει αυτού, απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας
«Γεωργίου & Θεόδωρου Χαραμή Ο.Ε.» διότι δεν συμφωνούν κάποια είδη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και που συγκεκριμένα αναφέρονται αναλυτικά στο από 1202-2016 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού.
Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση της εν λόγω
οικονομικής προσφοράς.
Mε το από 12-02-2016 Πρακτικό της, η Επιτροπή μας προτείνει την κατακύρωση
του αποτελέσματος που αφορά την οικονομική προσφορά του κ. Λεϊμονίτη
Θεοφάνη του Αναστασίου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη
ένδυσης) προϋπολογισμού 6.917,25€.
Για την προμήθεια Μ.Α.Π. (Γάλα) δεν υπήρξαν προσφορές και αρμόδια επί
του θέματος είναι η Οικονομική Επιτροπή.
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 >> .
Η κ. Αναγνωστοπούλου επεσήμανε ότι θα έπρεπε όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται
στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου (μόνιμοι ή εποχιακοί) θα έπρεπε να
προμηθεύονται τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου, έλαβε υπόψη
της την 16/2016 Α.Ο.Ε. την παρατήρηση της κ. Αναγνωστοπούλου, αφού μελέτησε το
φάκελο της προμήθειας (διακήρυξη, πρακτικά .Δ.-Α.), και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ τις όμοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση
Απο φασίζει

Ομόφωνα
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Αποδέχεται το από 12-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια { Προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (είδη ένδυσης & γάλα }
σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνει το αποτέλεσμα ως προς την Προμήθεια
Μ.Α.Π. (είδη ένδυσης) στον κ. Λεϊμονίτη Θεοφάνη τ. Αναστασίου ο οποίος
προσέφερε τη συνολική τιμή των 6.917,25€ με ΦΠΑ.
Ως προς την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Γάλα) όπου και δεν
δόθηκαν προσφορές, παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για
λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης κατά τις δ/ξεις του άρθρου 23 παρ.1,2
ΕΚΠΟΤΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

