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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 21/05-06-2018 

Αριθ.Αποφ. 105/2018    

ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο { Προμήθεια ελαστικών 
μεταφορικών μέσων  και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Μονεμβασίας }, του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 
 
       Στους Μολάους, σήμερα την  05-06-2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6772/01-06-2018 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.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Κόκκορης Παναγιώτης 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5.Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

             Κολλιάκος 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 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  
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 την αριθ. 69/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

δημοπρασίας  της προμήθειας   με τίτλο  <<  Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων  και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Μονεμβασίας >>.   

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5684/2018  διακήρυξη του διαγωνισμού  

       Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

συνεδρίασε την (22-05-2018) ημέρα Τρίτη,  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ελαστικών , παρελθούσης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών δεν 

υποβλήθηκε ενώπιον της  επιτροπής καμία προσφορά.  

     Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής «Για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου σε ελαστικά για διάστημα ενός (1) έτους, διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός 

προϋπολογισμού 44.094,40  ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, το 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 45/20.4.2018 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου και 

την αριθ. 5684/2018  διακήρυξη. 

      Όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής 

του Δήμου, που διενεργήθηκε στις 22-05-2018  καμία προσφορά δεν κατατέθηκε στο 

διαγωνισμό , καθιστώντας αυτόν άγονο , έτσι  η Επιτροπή προτείνει την προκήρυξη νέου 

διαγωνισμού  ή την εξέταση της δυνατότητας προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των 

αρχικών όρων. 

      Στο άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή 

αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής 

δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 

σύμβασης». 

 Καθώς συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία,  κρίνω πως επιβάλλεται 

ως αναγκαία η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16. 

Η απόφαση ανάθεσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, όταν δεν συντρέχει  

εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, είναι κατά τεκμήριο αρμοδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ.1  Ν.3582/10, όπως αυτό έχει κριθεί και 

νομολογιακά  από σειρά Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. 3699/2012 απόφαση 

του VI Τμήματος και την αριθμ. 42/2013 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου), δεδομένου ότι η οικονομική επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να προβεί σε 
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αιτιολογημένη απευθείας ανάθεση μόνον σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 

προμηθειών (βλ. αποφάσεις VI Τμ. Ελ. Συν. 669, 679, 681, 801/2012). 

       Κατόπιν αυτών θέτω υπόψη σας τα έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

προμήθεια (μελέτη, αποφάσεις, πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού) και σας καλώ 

να αποφασίσουμε σχετικά. 

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση,  αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας 

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 32 παρ. 2α και 106 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) 

3. την αριθ. 69/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι δημοπρασίας  

της προμήθειας   με τίτλο  <<  Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  και 

λοιπών μηχανημάτων Δήμου Μονεμβασίας >> . 

4. Το από 22-05-2018 πρακτικό διαγωνισμού της προμήθειας   με τίτλο  <<  Προμήθεια 

ελαστικών μεταφορικών μέσων  και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Μονεμβασίας 

>> 

5. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 5684/2018  διακήρυξη του διαγωνισμού  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 
1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 

22/5/2018 για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ελαστικών , κρίνει αυτόν άγονο και 

ματαιώνει την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

2. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 

του Ν. 4412/16, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. 5684/2018  διακήρυξης του 

διαγωνισμού που προηγήθηκε, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη 

διαδικασία (άγονος διαγωνισμός), με υποβολή προσφορών εντός δύο (2) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών. 

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

                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                
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