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Αριθ.Αποφ.  226/2016 

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας με τίτλο {Παροχή γευμάτων (catering) για την 

σίτιση των μαθητών της Μαθητικής εστίας }. 

            Στους Μολάους, σήμερα την  01-09-2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  13330/26-08-2016 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     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2 Χριστάκος Σταύρος 

3. Μαρούσης Χαράλαμπος           

4. Καλογερίνης Ηλίας 

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη    

  

 

 Δουμάνη Σοφία         

 Σουρλάς Ιωάννης 

 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

      Με την αριθ. 211/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι 

διενέργειας δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο {Υπηρεσία παροχής γευμάτων 

(CATERING) για τη σίτιση μαθητών της εστίας} του Δήμου Μονεμβασίας. 
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     Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου στους Μολάους ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη (30-

08-2016) με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 11:00 π.μ.  δεν κατατέθηκε 

καμία προσφορά, κατά συνέπεια ο διαγωνισμός  για την υπηρεσία με τίτλο {Υπηρεσία 

παροχής γευμάτων (CATERING) για τη σίτιση μαθητών της εστίας}  απέβη άγονος.  

Συνεχίζοντας, ο κος Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής είπε τα εξής: 

«Η επιτροπή διαγωνισμού,  σύμφωνα με το πρακτικό της, διενήργησε τον διαγωνισμό 

στις  30/08/2016 ,σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ.  12681/16-08-2016  διακήρυξη  της  

δημοπρασίας της υπηρεσίας   οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την αριθ. 211/2016 

Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην ημερήσια  

εφημερίδα  «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. φυλ. 4973/17-08-2016, και  ο οποίος 

διαγωνισμός απέβη άγονος, προτείνοντας την επανάληψη της διαδικασίας χωρίς 

τροποποίηση των όρων ή την προσφυγή στην διαδικασία των άρθρων 29 & 32 εφόσον 

στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών βάσει του άρθρου 106 παρ. 5 του ιδίου νόμου. .    

    Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για την κατακύρωση ή μη των 

πρακτικών διαγωνισμού  για την υπηρεσία {Υπηρεσία παροχής γευμάτων (CATERING) 

για τη σίτιση μαθητών της εστίας} ,.  

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

 τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

 την υπ’ αριθμόν 114/2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου  

 την αριθ. 211/2016 ΑΟΕ 

 την αριθ. 171/2016 ΑΔΣ     

                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την κατακύρωση του αποτελέσματος του άγονου διαγωνισμού της 30-08-2016 για 

την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία παροχής γευμάτων (CATERING) για τη 

σίτιση μαθητών της εστίας» 

 Την επανάληψη του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία παροχής 

γευμάτων (CATERING) για τη σίτιση μαθητών της εστίας» σύμφωνα με τους 

όρους που είχαν καθορισθεί με την αριθ. 211/2016 ΑΟΕ. 
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    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

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

                                                 4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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