
1 

 

                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 56/29-11-2017 
Αριθ.Αποφ. 328/2017    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 2017-2018}.  

 

         Στους Μολάους, σήμερα την  29-11-2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26938/24-11-2017 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. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)            

3. Καλογερίνης Ηλίας                              

4. Χριστάκος Σταύρος 

5. Κολλιάκος Ιωάννης 

 

        Σουρλάς Ιωάννης 

        Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

      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 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

     Με την αριθ. 287/2017 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους συνοπτικού 

διαγωνισμού της προμήθειας  με τίτλο  {Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 2017-2018}  συνολικού προϋπολογισμού 53.798,62€   μαζί με τον Φ.Π.Α. 

 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του Δήμου 

Μονεμβασίας  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη   (21-11-2017) 
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με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 11:00 π.μ.,  εμφανίστηκαν και έγιναν 

δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων:  

  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1.  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

 
 Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής: 

«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 312/2016 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα 

με την υπ. αριθμ. πρωτ.  26000/2017 διακήρυξη  της  δημοπρασίας της προμήθειας,  οι  

όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 2872017 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος» με αριθ. 

φύλλου 5274/09-11-2017. 

Στην συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά του 

άρθρου 2.4.3 της υπ΄αριθ. Πρω. 26000/2017 διακήρυξης  και η Ε.Δ. σύμφωνα με το από 

21-11-2017 πρακτικό διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών έκαστου 

προμηθευτή και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:   

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

    Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών , και  κατέγραψε τα αποτελέσματα αυτών, τα οποία αναλυτικά φαίνονται στο 

από 21-11-2017 πρακτικό της επιτροπής το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει στην Ο.Ε την ανάδειξη της 

προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017-2018 ως εξής: 

 1) Παναγιωτακάκου Ελένη – Εμπόριο – Σκάλα Λακωνίας, για όλα τα είδη και 

συγκεκριμένα :  

Α.1. Δήμος Μονεμβάσιας (ΔΕ Μολάων - Ζάρακα) με α/α 1-91 γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Α.2. Δήμος Μονεμβάσιας (ΔΕ Ασωπού) με α/α 1-90 γιατί η προσφορά της πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή. 
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Α.3. Δήμος Μονεμβάσιας (ΔΕ Μονεμβασίας) με α/α 1-90 γιατί η προσφορά της πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Α.4. Δήμος Μονεμβάσιας (ΔΕ Βοιών) με α/α 1-90 γιατί η προσφορά της πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή. 

Β. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με α/α 1-90 γιατί η προσφορά της 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Γ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης με α/α 1-89 γιατί η προσφορά της 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Δ.1. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (ΔΕ Μολάων) με α/α 1-72 γιατί η προσφορά της πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Δ.2. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (ΔΕ Ασωπού) με α/α 1-72 γιατί η προσφορά της πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Δ.3. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (ΔΕ Βοιών) με α/α 1-72 γιατί η προσφορά της πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

Ε. Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος με α/α 1-79 γιατί η προσφορά της 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. 

        Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθ. 287/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 26000/2017  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Το από 22-11-2017  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  ομόφωνα   

 

         Εγκρίνει το αριθ. 1/21-11-2017  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 2017-2018 }, του Δήμου Μονεμβασίας.  
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    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

             
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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