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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  112/2014 
 
«Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Ελαστικών μεταφορικών μέσων και 
λοιπών μηχανημάτων 2014 (σχετική η αριθ. 94/2014 Α.Ο.Ε.)». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 7/10-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεννέα (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Πετράκης Χρήστος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Τσάκος Πέτρος 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Δουμάνης Δαμιανός 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 7. Κρυπωτός Παναγιώτης 
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 8, Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
9. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος   
10. Βουνελάκης Γεώργιος          
11. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Λύρας Χαράλαμπος   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Χαραμής Αντώνιος   
19. Μέντης Γεώργιος   

  
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου,  
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  
Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, 
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Mετά τη συζήτηση του 8ου θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής Αντώνιος και μετά την 
συζήτηση του 16ου θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παν.  
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  Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής της 
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μέντης Γεώργιος, ανέγνωσε και κατέθεσε την εξής δήλωση:   
<<Μολάοι 14-4-14 
Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης  (11-4-14) εκ μέρους του κου Τριχείλη των ονομάτων του 
Συνδυασμού του για τις επερχόμενες Δ.Ε. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι 
Συνάδελφοι Δ.Σ. της μείζονος μειοψηφίας   κκ Μιχαλόπουλος  Μιχάλης  και Χριστάκος  Σταύρος  
Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. αντίστοιχα.  Σας επισυνάπτω και  Φ/Α  [(11-4-14)  
(APELA) κλπ]. 
Επειδή σήμερα δεν διαψεύστηκε ούτε από τον κο Τριχείλη ούτε από τους άνω δύο συναδέλφους  
Δ.Σ. 
Επειδή οι θέσεις που κατέχουν οι Δ.Σ. είναι θέσεις που ανήκουν στις Δημοτικές Παρατάξεις  και 
μπορούν να τις κατέχουν όσο είναι και θεωρούνται  και δεν περιγράφουν τα δικαιώματα της 
μειοψηφίας σύμφωνα με το Νόμο και τις σχετικές διατάξεις. 
Επομένως  και βάσει του κανονισμού του Δ.Σ. και το Ν. 3852/10 και ειδικά με τα άρθρα 64 
παραγρ.2 εδάφιο 2, το άρθρο 66 παράγ. 4,6 και το άρθρο 74 παράγ. 8, θεωρώ ότι οι 
Συνάδελφοι  έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν έχουν το δικαίωμα να κατέχουν 
τις θέσεις του Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και όποιες άλλες θέσεις κατέχουν 
στην Ο.Ε. και στην ΕΠΖ. 
Σύμφωνα με τα εκτεθέντα  οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. θα είναι ανίσχυρες και πρέπει άμεσα –
τώρα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αβδούλος και ο Δήμαρχος  κος Τριχείλης  οφείλουν να διακόψουν 
το παρόν Δ.Σ. και με νέα πρόσκληση να ξεκινήσουν την διαδικασία εκλογής τόσο των νέων 
μελών του Προεδρείου όσο και της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) και της Επιτροπής Ποιότητας 
και Ζωής ( Ε.Π.Ζ.)  αντικαθιστώντας  τους κκ Μιχαλόπουλο  Μ. και Χριστάκο Στ. οι οποίοι 
ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουν θέση μετά τις παρατάξεις. 
Άλλως πιθανολογώ ότι εκτός των όποιων Διοικητικών – Πειθαρχικών  μέτρων υπάρχουν και θα 
υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις για τους έχοντες τουλάχιστον την ευθύνη  της όποιας από δω 
και πέρα εξέλιξης εάν συνεχιστεί το σημερινό Δ.Σ. και λάβει  αποφάσεις. 
Εγώ σε κάθε απόφαση θα δηλώνω παρών και αιτούμαι να αναγράφεται η παρούσα Δήλωσή 
μου>>.  
 

   Το λόγο πήρε ο κ. Χριστάκος, ο οποίος είπε: Σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα η παρούσα 
θητεία δεν έχει σχέση και δεν συνδέεται με τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές. Σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις στην ιστορία των Δήμων μέχρι σήμερα, δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν 
σε μία παράταξη, βάλουν υποψηφιότητα με μία άλλη στις επόμενες εκλογές. Δεν προκύπτει 
ασυμβίβαστο της τρέχουσας θητείας με τις υποψηφιότητες της επόμενης θητείας, συνεπώς 
θεωρώ το θέμα ανεδαφικό, γίνεται για λόγους εντυπώσεων και δεν υπάρχει κανένα θέμα 
νομιμότητας. 
 Το λόγο πήρε ο κ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος είπε: Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να 
δώσω την παραίτησή μου ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψη του 
προλαλήσαντος και η δική μου μικρή πείρα λέει ότι δεν έχει σχέση αυτό και ότι μέχρι να 
τελειώσει η θητεία, εμείς παραμένουμε εκεί που είμαστε. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε: Επίσημα το Προεδρείο δεν γνωρίζει τις υποψηφιότητες, 
άλλωστε μέχρι την 27η Απριλίου μπορεί να υπάρξουν ανακατατάξεις και αλλαγές. Εξάλλου οι 
συνάδελφοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην παράταξη με την οποία 
εξελέγησαν.  
    

Στη συνέχεια αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο η πιο κάτω δήλωση του Δ.Σ. κ. Χαραμή 
Αντωνίου: 
«Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι από σήμερα 14.04.2014  αποχωρώ 
από την Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ως εκ τούτου είμαι 
ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Επίσης 
παραιτούμαι από όλες τις επιτροπές που μετέχω εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση 
και παρακαλώ για την αντικατάστασή μου».           
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Λόγω αποχώρησης του Προέδρου από το προηγούμενο θέμα, δηλώνοντας κώλυμα  κατά 
το άρθρο 99 του Ν. 3463/2006, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Aντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο, ο 
οποίος είπε τα εξής:  

   Με την αριθ. 45/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι 
πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών 
μέσων & λοιπών μηχανημάτων 2014, προϋπολογισθείσης αξίας 27.994,80 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 20/18.2.2014 μελέτη (τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών). 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 27-3-2014 και όπως προκύπτει από το πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού,  αυτός απέβη άγονος λόγω μη κατάθεσης προσφορών. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την αριθ. 94/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά 
με τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απ' ευθείας ανάθεσης, καθότι 
συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία, κατά τις διατάξεις: 

1. του άρθρ.3 παρ.3γ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες ορίζεται ότι:  

 «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών 
προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.  
Οταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό 
διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί 
ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, 
ητιολογημένη έκθεση»  και 

2. του άρθρ. 23 παρ. 1 & 2 στις οποίες ορίζεται ότι:  
 «Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει 

εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β 
και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.  
Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο 
επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση οργάνου». 

Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η Επιτροπή του άρθρου 46 
(επιτροπή αξιολόγησης), με το από 9/4/2014 πρακτικό της και μετά από την αξιολόγηση 
οικονομικής  προσφοράς, γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της οικονομικής προσφοράς της 
επιχείρησης Αβδούλος  Γ. Βασίλειος   Ελαστικά-Βουλκανιζατέρ - Τ.Κ 230 52  ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
με Α.Φ.Μ: 027310075, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο θέμα. 

Εισηγούμαι 
 Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
ή απ' ευθείας ανάθεσης, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία και 
επιλέξει τον προμηθευτή. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το 
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3γ και του άρθρου 23 παρ. 
1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ, του άρθρου 209 παρ.1 του ΔΚΚ, το από 9/4/2014 Πρακτικό-Εισήγηση 
Επιτροπής Αξιολόγησης, την αριθ. 94/2014 Α.Ο.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο  «Ελαστικών μεταφορικών 

μέσων και λοιπών μηχανημάτων 2014» στην Επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ, με έδρα τη Συκέα 
Λακωνίας, διότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 20/2014 μελέτης, ενώ από 
οικονομική άποψη δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις  από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς της 
περιοχής για παρόμοια είδη, σύμφωνα με το από 9/4/2014 Πρακτικό-Εισήγηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  
  Ο  ανάδοχος  θα προμηθεύσει το Δήμο, με τα παρακάτω είδη όπως αυτά περιλαμβάνονται 
στην αριθ. 20/2014 μελέτη (τεύχος τεχνικών προδιαγραφών), στη συνολική τιμή των 25.163,34 
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ποσό συμφέρον για το Δήμο και εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 
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Περιγραφή είδους 
(διαστάσεις ελαστικών) 

Ποσότητα 
 

Τιμή μονάδος 
(μελέτη) 

Δαπάνη 
(μελέτη) 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

Τιμή 
μονάδας 
μετά την 
έκπτωση 

Σύνολο μετά 
την έκπτωση 

13-0024 2 670,00 1340,00 15 569,00 1138,00 

10-0/80-12 2 65,00 130,00 0 65,00 130,00 

10/R22,5 2 420,00 840,00 15 357,00 714,00 

11/R22,5 4 420,00 1680,00 15 357,00 1428,00 

12,5/80-18 6 390,00 2340,00 15 331,00 1986,00 

12/R22,5 2 460,00 920,00 15 391,00 782,00 

13/R22,5 4 450,00 1820,00 10 405,00 1620,00 

130/60-13 2 30,00 60,00 0 30,00 60,00 

14-0024 2 670,00 1340,00 10 603,00 1206,00 

16.9 – 24 2 400,00 800,00 0 400,00 800,00 

16.9 – 28 2 670,00 1340,00 10 603,00 1206,00 

155/R13 2 60,00 120,00 10 54,00 108,00 

175/70/R14 2 65,00 130,00 10 58,00 116,00 

195/R14 2 80,00 160,00 0 80,00 160,00 

18,4 - 26 2 670,00 1340,00 10 603,00 1206,00 

205/70/R15 4 70,00 280,00 0 70,00 280,00 

205/R16 6 100,00 600,00 0 100,00 600,00 

225/75/R17,5 2 200,00 400,00 5 190,00 380,00 

235/75/R15 4 100,00 400,00 0 100,00 400,00 

235/75 /R17,5 3 280,00 840,00 10 252,00 756,00 

275/17R 2 30,00 60,00 0 30,00 60,00 

295/80/R22,5 2 430,00 860,00 10 387,00 774,00 

305/70/R22,5 2 430,00 860,00 0 430,00 860,00 

315/70/R22,5 2 430,00 860,00 10 387,00 774,00 

315/80/R22,5 4 475,00 1900,00 10 427,00 1708,00 

440/80/R28-ND 2 670,00 1340,00 10 603,00 1206,00 

Μερικό σύνολο   22760,00  
Μερικό 

σύνολο 
20458,00 

ΦΠΑ 23%   5234,80  ΦΠΑ 4705,34 

Σύνολο   27994,80  Σύνολο 25163,34 

 
Μειοψηφούντος του κ. Μέντη, οποίος  καταψηφίζει, διότι τη θέση του Προέδρου κατέλαβε 

ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαλόπουλος.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  112/2014. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας          Τα Μέλη 

    κ.α.α. 
Ο Αντιπρόεδρος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΚ9-ΟΣΕ


