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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/27-10-2020 
Αριθ.Αποφ. 252/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική  Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 

της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων , προϋπολογισμού 39.977,60€. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  27-10-2020  ημέρα Τρίτη  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: 12918/22-10-2020, 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 τέσσερα (4) τακτικά  μέλη   , δηλαδή:  

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής 

    

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

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

     



2 
 

 

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

στ) Αποφασίζει για: 

i. την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

 Την αριθ. 223/2020 απόφαση της Ο.Ε. όπου καθορίστηκαν οι όροι συνοπτικού 

διαγωνισμού της προμήθειας  ελαστικών μεταφορικών μέσων  συνολικού 

προϋπολογισμού 39.977,60€   μαζί με τον Φ.Π.Α. 

Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε ότι  κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού 

που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του Δήμου Μονεμβασίας  ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη (06-10-2020) με ώρα λήξης παράδοσης των 

προσφορών την 11:00 π.μ.,  εμφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των 

υποψηφίων αναδόχων:  

  

Α/Α Ονοματεπώνυμο/Εταιρεία 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΑΣ    Τ.Κ 23052 Α.Φ.Μ 029353661 

2  Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ   Τ.Κ 19009 Α.Φ.Μ 095565229 

 
 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. 283/2019 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με 

την υπ. αριθμ. πρωτ.  11232/23.9.2020 (20PROC007356740) διακήρυξη  της  δημοπρασίας 

της προμήθειας,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  με την υπ' αριθ. 223/2020 Α.Ο.Ε. του 

Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λακωνικός 

Τύπος» με αριθ. φύλλου 5961/24-09-2020. 

Στην συνέχεια  η επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει σε δύο 

στάδια , ως εξής : 
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 1ο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών 

προσφορών  

 2ο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών    

Στην συνέχεια η επιτροπή με βάση τη σειρά καταθέσεων εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία 

των προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.3 (σφραγισμένος φάκελος, επωνυμία 

και στοιχεία προσφέροντα  κ.λ.π) και βάσει αυτού, γίνεται δεκτή στον διαγωνισμό η εταιρεία 

«Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

      Απορρίπτει την κατάθεση  του κ. Γεωργίου Ι. Δούκα καθόσον οι φάκελοι των 

προσφορών που κατέθεσε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.4.2.3 της 

διακήρυξης.  

     Ακολούθως, η Επιτροπή διενήργησε την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής - τεχνικών προσφορών της εταιρείας «Δ. Φραγκουλόπουλος ΜΕΠΕ» και 

κατέγραψε τα δικαιολογητικά στο παρακάτω πίνακα : 

 

 

     Εν συνεχεία η επιτροπή , προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

έκαστου προμηθευτή και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:   

 Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε , Πικέρμι Αττικής (21ο χλμ Λεωφ. 
Μαραθώνος Τ.Κ 19009)  -  Α.Φ.Μ: 095565229 

    

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(παρ. 2.4.3.1) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

1 2 3 4 

 
 
 

Δ. 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΠΕ 
 

   

 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 

 
ΝΑΙ    

 
Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς  -φύλλο συμμόρφωσης 

 
ΝΑΙ    

 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου 
ΝΑΙ    

 
Καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  

 
ΝΑΙ    

Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 
(τεμ.2) στις οποίες δηλώνονται τα αναφερόμενα στην 

παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης  
ΝΑΙ    
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   Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων 

οικονομικών προσφορών όπως ορίζει η διακήρυξη και  προτείνει στην Ο.Ε  να κατακυρωθεί 

η προμήθεια ελαστικών  ως εξής: 

 1)Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε , Πικέρμι Αττικής (21ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 

Τ.Κ 19009)  -  Α.Φ.Μ: 095565229 σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του. 

        Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθ. 223/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.  

2. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 11232/23-9-2020  διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Το από 06-10-2020  Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού  

4. τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016  

5.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα   

 

         Εγκρίνει το αριθ. 1/06-10-2020  Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης  προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων, του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

     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                                   
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