
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/24-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 35/2020    

ΘΕΜΑ:  Περί επικύρωσης  σταδίων ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας-Απευθείας 

ανάθεση τμήματος της προμήθειας τροφίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης-

Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω άγονου αποτελέσματος. 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-02-2020  ημέρα Δευτέρα 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. 2090/20-02-2020 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)                   Παναρίτης Ηλίας      

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Καλογράνης Δημήτριος   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    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 7ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

1. Την αριθ. 16/29.1.2020 (ΩΝΘΙΩΚ9-Λ3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του.  

2. Το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και  περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και 



συγκεκριμένα στην εφημερίδα Λακωνικός Τύπος, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου.  

3. Την αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξη του 
διαγωνισμού που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και διενεργήθηκε μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ (αριθ.συστήματος 83778) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 
στις 31.1.2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 16.2.2020 
και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 18.2.2020. 

4. Το από 18.2.2020 1ο πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού στο οποίο 
αποτυπώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι καμία 
προσφορά δεν κατατέθηκε στο διαγωνισμό και η επιτροπή εισηγήθηκε την επανάληψη 
του διαγωνισμού ή την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν 
διαπραγμάτευσης του  άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης. 

5. Το από 19.2.2020 έγγραφο του τμήματος προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου από 
το οποίο προκύπτει ότι: 

 Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και 
δεν συντρέχουν λόγοι που να ακυρώνουν την προηγηθείσα διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 Οι ανάγκες σε τρόφιμα σήμερα καλύπτονται από συμβάσεις που λήγουν ως εξής: 
 

Φορέας 
Ημερομηνία λήξης 

σύμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 29-2-2020 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ» 

29-2-2020 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας 

11-4-2020 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 11-4-2020 

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 11-4-2020 

 
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 36 παρ.1 του Ν. 4412/2016 οι οποίες ορίζουν ότι: «Οι 

αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ». 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν 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». 
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

11. Το αριθ. 16/18.2.2020 τεύχος προδιαγραφών προμήθειας γάλακτος για το διάστημα 1-
31/3/2020, προϋπολογισμού -1.728,89-, που συντάχθηκε από το τμήμα προμηθειών 
& υπηρεσιών του Δήμου, ως ειδικός προϋπολογισμός των τευχών του διαγωνισμού 
αριθ. 15/17.12.2019. 

12. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/09.08.2019), οι οποίες 
ορίζουν ότι: «η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/4623/


 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξέθεσε τα εξής: 
Επειδή η επανάληψη του διαγωνισμού απαιτεί τη δημοσίευση διακήρυξης για τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ημέρες και δεν παρουσιάζει πιθανότητες ανάδειξης αναδόχου αφού 
παραμένουν οι αιτίες που επιφέρουν άγονο αποτέλεσμα, ήτοι οι ιδιαιτερότητες της 
προμήθειας (νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα σε καθημερινή παράδοση) και οι αδυναμία 
της τοπικής αγοράς να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνω: 

1. να ανατεθεί ένα τμήμα της προμήθειας που αφορά την προμήθεια γάλακτος του 
Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΕΠΠΕΔΜ», στα πλαίσια χορήγησης 
λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) στο εργατοτεχνικό προσωπικό, για διάστημα 
ενός (1) μηνός, ήτοι από 1-31/3/2020, καθότι στις 29.2.2020 λήγουν ανάλογες 
συμβάσεις, βάσει των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16  λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή (άγονος διαγωνισμός) και  

2. την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 1162/31.1.2020 
(20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ανάλογη πρόσκληση, βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του 
άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, λόγω μη υποβολής προσφοράς.  

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, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας 
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 32 παρ. 2α,γ 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. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/09.08.2019) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, 
προϋπολογισμού 95.703,87 ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
τροφίμων, που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 83778) από  
31.1.2020 έως 16.2.2020, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων. 

2. Κρίνει το διαγωνισμό άγονο και ματαιώνει την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
3. Εγκρίνει βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, την προσφυγή 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. 
1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που 
προηγήθηκε, για την ανάδειξη της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 93.974,98 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με πρόσκληση υποβολής 
προσφορών εντός πέντε (5) ημερών. 

4.   Αναθέτει την προμήθεια τροφίμων (είδος γάλα) για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΕΠΠΕΔΜ», από 1-31/3/2020, όπως 
περιγράφεται ακολούθως: 

  
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/4623/


ΟΜΑΔΑ (1)  ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Αφοι Παναγιωτόπουλοι ΑΕΒΕ - Super Markets – Μολάοι Λακωνίας ΤΚ:23052 

Α.Φ.Μ: 092464081 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΜΟΛΑΟΙ Litr 342    1,13     386,46 

ΣΥΝΟΛΟ  386,46 

Φ.Π.Α 13% 50,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (1) 436,70 

 

ΟΜΑΔΑ (2) ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Δ. Αγγελάκος & ΣΙΑ Ο.Ε «Βυζαντίου Γεύσεις» - Αρτοποιείο – Μονεμβασία Λακωνίας ΤΚ: 23070   

Α.Φ.Μ: 099175114 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΜΟΝΕΜ/Σ
ΙΑ 

Litr 162 1,25      202,50 

ΣΥΝΟΛΟ  202,50 

Φ.Π.Α 13% 26,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (2) 228,82 

 

ΟΜΑΔΑ (3) ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  Δ.Ε ΒΟΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Παναγιώτης Ν. Μέντης - Είδη διατροφής – Νεάπολη Λακωνίας ΤΚ: 23053                                  

Α.Φ.Μ: 061078695 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΝΕΑΠΟΛ
Η 

Litr 288 1,25      360,00 

ΣΥΝΟΛΟ  360,00 

Φ.Π.Α 13% 46,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3) 406,80 



ΟΜΑΔΑ (4) ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Γιαννιός Παναγιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε - Super Market – Παπαδιάνικα Λακωνίας ΤΚ: 23056                                       

Α.Φ.Μ: 081167112 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΠΑΠΑΔ/ΝΙ
ΚΑ 

Litr 126 1,25      157,50 

ΣΥΝΟΛΟ  157,50 

Φ.Π.Α 13% 20,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (4) 177,98 

 

ΟΜΑΔΑ (5)  ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Λάγγης Παντελής – Παντοπωλείο, Ρειχιά Λακωνίας ΤΚ 230 52 Α.Φ.Μ: 103151100 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΡΕΙΧΙΑ Litr 90 1,25      112,50 

ΣΥΝΟΛΟ  112,50 

Φ.Π.Α 13% 14,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (5) 127,12 

 

ΟΜΑΔΑ (22) Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  
Παναγιώτης Ν. Μέντης - Είδη διατροφής – Νεάπολη Λακωνίας ΤΚ: 23053                                  

Α.Φ.Μ: 061078695 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣ
ΟΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ
ΑΔΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Γάλα πλήρες παστεριωμένο  

ή υψηλής παστερίωσης 
εργοστασίου ΔΕΛΤΑ 

ΝΕΑΠΟΛΗ  Litr 216  1,25      270,00 

ΣΥΝΟΛΟ  270,00 

Φ.Π.Α 13% 35,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (22) 305,10 

 
 



      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            
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