
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 18/13-09-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  157/2011 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση ή µη των πρακτικών ανοιχτού διαγωνισµού της 
προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».    
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  13-09-2011  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 20524/09-09-2011 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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)           Μαρούσης Χαράλαµπος.         

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                            

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαµπος  

6.Χαραµής Αντώνης                                      

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 

Νικόλαο. 
            Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της: 

  
• Την αριθµ. 104/2011  απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

περιγραφές της προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου και επανακαθορίσθηκαν οι όροι του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού. 

• Την αριθ. Πρωτ. 17334/28-07-2011 διακήρυξη δηµάρχου µε την οποία 
ανακοινώθηκε η διενέργεια του. 

• Την 26-08-2011 διενεργήθηκε  ο διαγωνισµός κατά την διάρκεια του οποίου 
κατέθεσαν προσφορά πέντε (5) ενδιαφερόµενοι  προµηθευτές και απορρίφθηκε 
ο ένας (1) σύµφωνα µε το από 26-08-2011 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 
λόγω µη κατάθεσης σωστής εγγυητικής επιστολής.  
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• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών,  µε το από 
05-09-2011 πρακτικό της, προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισµού 
τµηµατικά σε συγκεκριµένα είδη στους προµηθευτές {ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ}, {Κ∆ ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.}, {∆. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
Ο.Ε.}  εφόσον τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες δηµοσίευσης του διαγωνισµού 
και µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές των προµηθειών. Για την προµήθεια όλων των ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και υποσυστηµάτων της εταιρείας κατασκευής HBM-NOBAS δεν 
δόθηκε καµία προσφορά.    

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν 

σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας ανταλλακτικών για τα οχήµατα και 
µηχανήµατα του ∆ήµου. Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού µελέτησε το 
φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορά, πρακτικό Ε.∆.-Α.) και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010, 

                                                       
                           Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α  

        Αποδέχεται το από 05-09-2011 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον  διενεργηθέντα 
διαγωνισµό για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα του 
∆ήµου ως εξής: 

 1) Στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  για τα είδη που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
RCM-RONDA. 

4.094,28 

 
2) Στην εταιρεία  Κ∆ ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για τα είδη που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
LAMBORGHINI. 

2.398,08 

 
 
3) Στην εταιρεία ∆. ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ – Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΕ για τα είδη που φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα :   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 
Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 4.386,73 
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εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής AEBI. 

2 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
Damler Chrisler. 

2.024,64 

3 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής FIAT, 
FIAT IVECO και FIAT 
KOBELCO. 

11.587,07 

4 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
FORD. 

3.943,10 

5 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
HIDROMEK 

3.908,55 

6 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
HYUNDAI. 

2.734,70 

7 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
IVECO. 

5.307,02 

8 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής JCB. 

26.354,91 

9 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
KOMATSU. 

3.908,55 

10 
Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 

1.012,32 
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υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής MAN. 

11 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
MAZDA. 

3.128,24 

12 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
MERCEDES BENZ. 

8.098,57 

13 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
MITSUBISHI. 

683,68 

14 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
RENAULT. 

1.012,32 

15 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
SSANG YONG. 

683,68 

16 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
SUBARU. 

683,68 

17 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
SUZUKI. 

1.498,53 

18 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
TAIWAN GOLDEN. 

260,75 

19 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 

814,85 
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εταιρείας κατασκευής 
TOYOTA. 

20 

Προµήθεια άπαντων των 
ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της 
εταιρείας κατασκευής 
YAMAHA. 

260,76 

21 
Προµήθεια άπαντων των 
ελαστικών επίσωτρων, 
µετά των µικροϋλικών. 

25.960,61 

 
4) Για το είδος: Προµήθεια όλων των ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και 
υποσυστηµάτων της εταιρείας κατασκευής HBM-NOBAS που δεν κατατέθηκε  καµία 
προσφορά  παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
  
     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)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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