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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 17/01-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 151/2020    

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής 

διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 

89.999,20 και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, λόγω άγονου αποτελέσματος.  

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  01-07-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 6526/26-06-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας  

3) Παπαδάκης Πιερρής  

4) Σουρλάς Ιωάννης      

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 
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7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα    εξής: 

 Την αριθ. 110/26-05-2020  (ΩΝΠΒΩΚ9-1ΟΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του.  

 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.  

 Την αριθ. 5404/02-06-2020 (20PROC006805119-2020-06-02) διακήρυξη του 

διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων ,για την προμήθεια  και 

τοποθέτηση εξοπλισμού  και περιφράξεων παιδικών χαρών προϋπολογισμού 

89.999,20€ με ΦΠΑ.. 

 Το από 23-06-2020 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. 

 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. 

      Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η 

επανάληψη του διαγωνισμού απαιτεί τη δημοσίευση διακήρυξης για τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) ημέρες και δεν παρουσιάζει πιθανότητες ανάδειξης αναδόχου έτσι προτείνει: 
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την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 5404/02-06-2020 (20PROC006805119-2020-

06-02) 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.  

       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, για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού  και περιφράξεων 

παιδικών χαρών προϋπολογισμού 89.999,20€ με ΦΠΑ..Κρίνει το διαγωνισμό άγονο και 

ματαιώνει την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

2. 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. 5404/02-06-

2020 (20PROC006805119-2020-06-02) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, 

για την ανάδειξη της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού  και περιφράξεων 

παιδικών χαρών προϋπολογισμού 89.999,20€ με ΦΠΑ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με 

πρόσκληση υποβολής προσφορών εντός πέντε (5) ημερών. 

 

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                                                      6) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                               

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