
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 328/2020    

ΘΕΜΑ :    Ανάθεση προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο 

lpg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16.  

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια 

περιφοράς συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα 

από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 14920/10-12-2020 

σε Ορθή Επανάληψη 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>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος   , δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) 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)……… 

ιδ)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. 

 Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία 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 και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται 

σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της-Μη κατάλληλη θεωρείται μία 

προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να 

τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του 

οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 

77. 

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από 

έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 

λόγους: 

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου 

τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς 

λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις 

υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη 

εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης· γ) στο μέτρο 
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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. 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 

τους ευθύνη.   

 Την από 10-12-2020 εισήγηση –γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. 

Συνεχίζοντας  ο κ. πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

   «Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων σε 

υγρά και αέρια καύσιμα & λιπαντικά  προϋπολογισμού δαπάνης 356.200,00 ευρώ με 

ΦΠΑ, διενεργήθηκε ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αριθ. 105/2020 του τμήματος 

Τεχνικών  Έργων και Μελετών του Δήμου και την αριθ. 9996/31.8.2020 

(20PROC007239921) διακήρυξη. 

       Όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού στα 

οποία αποτυπώνεται η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών, στο 

διαγωνισμό υποβλήθηκαν προσφορές που καλύπτουν τις ζητούμενες ποσότητες των 

ειδών «πετρέλαιο  κίνησης»,  «πετρέλαιο θέρμανσης» , «βενζίνη αμόλυβδη» 

«λιπαντικών», αλλά όχι τις ζητούμενες ποσότητες του είδους «υγροποιημένο αέριο 

πετρελαίου (υγραέριο)» για το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά, καθιστώντας το 

διαγωνισμό για το είδος αυτό «άγονο».  

Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 279/2020 Απόφασή της 

κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κρίνοντάς άγονο για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας του είδους «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου», 

προϋπολογισμού 9.597,60ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ματαίωσε τη 

διαγωνιστική διαδικασία και ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης 

κατόπιν διαπραγμάτευσης για το είδος αυτό, σύμφωνα με το άρθρ. 32 του Ν. 

4412/2016,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των 

όρων της αριθ.  9996/31.8.2020 (20PROC007239921) διακήρυξης του 

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

διαδικασία (άγονος διαγωνισμός), με υποβολή προσφορών εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων. 

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής ο Δήμος απευθύνθηκε με την αριθ. 

14000/2020 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς 

προς ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις για την υποβολή οικονομικών προσφορών, με 

σκοπό την ανάδειξη προμηθευτών με διαδικασίες  διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 

του Ν. 4412/2016. 
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Η Επιτροπή του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 με την από 10.12.2020 

γνωμοδότηση-εισήγησή της διαπίστωσε ότι στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης 

υποβλήθηκαν στο Δήμο δύο (2) προσφορές για το είδος «υγροποιημένο αέριο  

πετρελαίου» και συγκεκριμένα: 

α/α 
Επωνυμία 

επιχείρησης 
Είδος 

επιχείρησης 
Στοιχεία έδρας Α.Φ.Μ 

1 
Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - Π. 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 

Ε.Ε 

Πρατήριο 
καυσίμων 

49 km E.O. Σπάρτης  
Μονεμβασίας 
Αγ. Ιωάννης 
ΤΚ 230 52 

998717714 

2 
Ι.Κ.Κοντραφούρης  

& ΣΙΑ Ο.Ε  
Πρατήριο 
καυσίμων 

Άγιοι Απόστολοι 
Νεάπολης Λακωνίας   

Τ.Κ: 23053 
099178221   

 

       Στη συνέχεια αξιολογώντας αυτές, έκρινε ότι αυτές βρίσκονται εντός των όρων 

των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στο τεύχος της υπηρεσίας και της 

διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε και εισηγείται την ανάθεση της 

προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)»  για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, στις ανωτέρω επιχειρήσεις για το διάστημα 

από 1.1.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με την προσφορά τους. 

    Η Οικονομική  επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 το άρθρο 72 παρ. ιδ΄ του Ν.3852/10 όπως ισχύει 

 Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

 Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  105/2020  του τμήματος Τεχνικών  

Έργων και Μελετών του Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων για το διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021. 

 Την αριθ. 196/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του, 

 Την υπ΄αριθ.πρωτ.  9996/31.8.2020 (20PROC007239921) διακήρυξη του 

διαγωνισμού που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και διενεργήθηκε μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ.συστήματος 96204) από 02/09/2020 έως 

14/10/2020, 

 Τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού στα οποία αποτυπώνεται η 

διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών, 

 Την αριθ. 279/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η 

διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, για το «άγονο» τμήμα του διαγωνισμού, 

 Την αριθ. 14000/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής 
προσφοράς  

 Την από 10-12-2020 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 

του Ν. 4412/2016 και τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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 Την ανάθεση της προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για 

τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με τα χαρακτηριστικά και τις 

τιμές, για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 στις επιχειρήσεις 

 

  

       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)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               

                                               

1Ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             

Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ 

Στοιχεία επιχείρησης:  

Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Ε.Ε - 49 km E.O. Σπάρτης  Μονεμβασίας 

Αγ. Ιωάννης ΤΚ 230 52 - Α.Φ.Μ 998717714 

ΕΙΔΟΣ CPV 

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Lit 

(ενδεικτική) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(%) 

(αριθμητικώς) 

Υγροποιημένο αέριο 

πετρελαίου (υγραέριο) 
09133000-0 Δήμος                        4600     0% 

3Ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             

Δ.Ε ΒΟΙΩΝ 

Στοιχεία επιχείρησης:  

Ι.Κ.Κοντραφούρης & ΣΙΑ Ο.Ε Άγιοι Απόστολοι Νεάπολης Λακωνίας   

Τ.Κ: 23053- Α.Φ.Μ 099178221 

ΕΙΔΟΣ CPV 

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Lit 

(ενδεικτική) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(%) 

(αριθμητικώς) 

Υγροποιημένο αέριο 

πετρελαίου (υγραέριο) 
09133000-0 

Δήμος                        5600 0% 

Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ 1800 0% 
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