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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
  
                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                        ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
                                                               Νο 14/19-07-2011 
Αριθ.Αποφ. 102/2011 

Θέµα:   Έγκριση ή µη των  πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  
εργασίας «Συντήρηση οχηµάτων &  µηχανηµάτων του ∆ήµου Μονεµβασιάς». 
 
        
     Στους Μολάους, σήµερα, την  19-07-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  16448/15-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 
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.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)             Χαραµής Αντώνιος    

2.  Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                       Νοµίµως κληθείς. 

3.  Μαυροµιχάλης Κων/νος     

4.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος             

5.  Λύρας Χαράλαµπος  

6. Μαρούσης Χαράλαµπος 

   

 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε τα εξής:  

       Με την αριθ. 81/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» για το έτος 2011, βάσει της αριθ. 01/2011 Μελέτης της υπηρεσίας 
προϋπολογισµού 137.644,94 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
   Με την αριθ. Πρωτ. 13147/2011 διακήρυξη δηµάρχου ανακοινώθηκε η διενέργεια του 
προαναφερόµενου διαγωνισµού. 

   Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 4-7-2011 και όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αναδείχθηκαν ανάδοχοι της υπηρεσίας για µέρος του προϋπολογισµού (Α΄ 
Ειδικός προϋπολογισµός) και συγκεκριµένα όπως παρακάτω: 
 

∆ηµοτική 
Ενότητα 

Επωνυµία 
αναδόχου 

Είδος εργασιών 
Προϋπολογισµό
ς κατά τη µελέτη 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

∆απάνη 
µετά την 
έκπτωση 

Εργασίες 
χρώσης/φανοποιϊας 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  1.500,00    0%   1.500,00    

Επισκευή – συντήρηση 
µηχανικών 
εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 22.000,00    0%  22.000,00    
ΒΟΙΩΝ 

Κοντραφούρης 
Κυριάκος  
Κάµπος Βοιών 
Α.Φ.Μ 
042844677 

Επισκευή – συντήρηση 
µηχανικών συστηµάτων, 

14.500,00 0% 14.500,00 
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εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 38.000,00 -- 38.000,00 

Φ.Π.Α 23% 8.740,00 -- 8.740,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.740,00 -- 46.740,00 

 
 
 

∆ηµοτική 
Ενότητα 

Επωνυµία 
αναδόχου 

Είδος εργασιών 
Προϋπολογισµό
ς κατά τη µελέτη 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

∆απάνη 
µετά την 
έκπτωση 

 
Επισκευή – συντήρηση 
ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ    

2.000,00 5% 1.900,00 

ΒΟΙΩΝ 

Κοντραφούρης 
Παναγιώτης 
Νεάπολη        
Α.Φ.Μ 
046882808 

Επισκευή – συντήρηση 
ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

1.500,00 5% 1.425,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 5% 3.325,00 

Φ.Π.Α 23% 805,00 5% 764,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.305,00 5% 4.089,75 

 
 
Η διαγωνιστική διαδικασία δεν επέτυχε αποτέλεσµα για τους ειδικούς προϋπολογισµούς (Β & Γ) της 
µελέτης που αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ-ΜΟΛΑΩΝ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
(βλ.ακολούθως): 
 

Είδος Εργασιών 
[Β] 

Προϋπολογισµός 
(∆.Ε ΑΣΩΠΟΥ) 

[Γ] 
Προϋπολογισµός 

(∆.Ε ΜΟΛΑΩΝ-
ΖΑΡΑΚΑ-

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 

Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρικών εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ      

500,00   1.967,50   

Εργασίες χρώσης/φανοποιϊας ΟΧΗΜΑΤΩΝ  500,00   4.453,04   

Επισκευή – συντήρηση µηχανικών εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

500,00  16.218,26   

Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρικών εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

1.000,00 3.104.09    

Επισκευή – συντήρηση µηχανικών συστηµάτων, 
εξαρτηµάτων και υποσυστηµάτων ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

11.000,00 31.163,57 

ΣΥΝΟΛΟ 13.500,00 56.906,46 

Φ.Π.Α 23% 3.105,00 13.088,49 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.605,00 69.994,95 

 
           Κατά του κύρους του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση εντός της προβλεπόµενης 
εκ των διατάξεων του άρθρ. 20 του π.δ 28/80 προθεσµίας.            
           Κατόπιν αυτών σας υποβάλω το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προκειµένου 
να αποφασίσουµε σχετικά µε την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του π.δ 28/80. 
            Επειδή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ∆ήµου για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω το θέµα πρέπει να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
για το µέρος των ειδικών προϋπολογισµών (Β & Γ) της µελέτης καθότι συντρέχουν οι λόγοι 
προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος διαγωνισµός). 
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           Για την απευθείας ανάθεση της συγκεκριµένης εργασίας µετά από άγονο αποτέλεσµα, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρ. 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α) οι οποίες ορίζουν ότι: 
«Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις 
ακόλουθεςπεριπτώσεις: 
          Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: 
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη». 
          Η Οικονοµική   Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου έλαβε υπόψη την αριθ. 
01/2011 σχετική µελέτη της υπηρεσίας, το πρακτικό του µειοδοτικού διαγωνισµού και µετά από 
διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ.   28/80 και του Ν. 3852/2011, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την 
ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 137.644,94 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α, που διενεργήθηκε στις 4-7-2011.                                   
 

2. Κατακυρώνει την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται 
στην αριθ. 01/2011 σχετική µελέτη της υπηρεσίας,  όπως ακολούθως περιγράφεται: 

 
 

∆ηµοτική 
Ενότητα 

Επωνυµία 
αναδόχου 

Είδος εργασιών 
Προϋπολογισµό
ς κατά τη µελέτη 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

∆απάνη 
µετά την 
έκπτωση 

Εργασίες 
χρώσης/φανοποιϊας 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  1.500,00    0%   1.500,00   

Επισκευή – συντήρηση 
µηχανικών 
εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 22.000,00    0%  22.000,00   
ΒΟΙΩΝ 

Κοντραφούρης 
Κυριάκος  
Κάµπος Βοιών 
Α.Φ.Μ 
042844677 

Επισκευή – συντήρηση 
µηχανικών συστηµάτων, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

14.500,00 0% 14.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 38.000,00 -- 38.000,00 

Φ.Π.Α 23% 8.740,00 -- 8.740,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.740,00 -- 46.740,00 

 
 

∆ηµοτική 
Ενότητα 

Επωνυµία 
αναδόχου 

Είδος εργασιών 
Προϋπολογισµός 
κατά τη µελέτη 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

∆απάνη 
µετά την 
έκπτωση 

 
Επισκευή – συντήρηση 
ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ    

2.000,00 5% 1.900,00 

ΒΟΙΩΝ 

Κοντραφούρης 
Παναγιώτης 
Νεάπολη        
Α.Φ.Μ 
046882808 

Επισκευή – συντήρηση 
ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

1.500,00 5% 1.425,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 5% 3.325,00 

Φ.Π.Α 23% 805,00 5% 764,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.305,00 5% 4.089,75 
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3. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης των 

υπηρεσιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, για το µέρος των ειδικών 
προϋπολογισµών (Β & Γ) της µελέτης καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη 
διαδικασία (άγονος διαγωνισµός). 

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

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4) ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                       5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                 
                        
 
                                                                Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

    ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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