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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  145/2014 
 
«Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 
60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών (1ος 
προϋπολογισμός Δ.Ε. Ασωπού, Μολάων & Ζάρακα)». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 13,00, 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 8/08-05-2014 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 δέκα εννέα  (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βουνελάκης Γεώργιος        
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Λύρας Χαράλαμπος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Σταθάκης Παναγιώτης 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 7. Δουμάνης Δαμιανός 
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 8. Κρυπωτός Παναγιώτης 
9. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
   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, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Aντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

 «Για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων σε 
καύσιμα και λιπαντικά, προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προϋπολογισμού 
452.321,02 ευρώ με Φ.Π.Α, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 183/20.12.2013 
που συντάχθηκε από τηn Tεχνική Yπηρεσία και τις διατάξεις του Π.Δ/τος  60/2007 (ΦΕΚ 64 
Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 
ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2014 και όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξ αυτού αναδείχθηκαν προμηθευτές για μέρος της προμήθειας και 
συγκεκριμένα για τους δύο (2) από τους τρεις (3) ειδικούς προϋπολογισμούς, όπως 
αποτυπώνεται στον πίνακα που θέτω υπόψη σας παρακάτω. 
   Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά ειδικό προϋπολογισμό (ανά 
χωρική-δημοτική ενότητα προβλέπονταν στη διακήρυξη) και βρίσκεται σε συμφωνία με τις 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  [άρθρ.3 παρ.6]. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝΙΑΙΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΫΠ-ΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ-

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ενιαίος     
Προϋπολογισμός 

Λιπαντικά 

οχημάτων 
10.223,07 

Κοφινάς Απόστολος 
Αγιος Δημήτριος  

Τ.Κ 230 70  
ΑΦΜ 029353716 

6.760,95 

2ος Ειδικός 
Προϋπολογισμός 

Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           

Υγρά καύσιμα 

(πετρέλαιο κίνησης, 
θέρμανσης, βενζίνη 

αμόλυβδη) 

49.608,37 

Κοφινάς Απόστολος 

Αγιος Δημήτριος  
Τ.Κ 230 70  

ΑΦΜ 029353716 

0% 

3ος Ειδικός 
Προϋπολογισμός 

Δ.Ε ΒΟΙΩΝ 

Υγρά καύσιμα 

(πετρέλαιο κίνησης, 
θέρμανσης, βενζίνη 

αμόλυβδη) 

132.475,86 

Δρακάκης 
Χαράλαμπος 

Αγιοι Απόστολοι     
Τ.Κ 230 53  

ΑΦΜ 111933750 

0% 

 
   Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την αριθ. 97/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και ήδη ελέγχθηκε από την Υπηρεσία Επιτρόπου σε στάδιο 
προσυμβατικού ελέγχου. 
   Ο διαγωνισμός ήταν άγονος για μέρος της προμήθειας και συγκεκριμένα για τα είδη 
πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης του 1ου ειδικού προϋπολογισμού της 
μελέτης που αφορά τη χωρική ενότητα (Δ.Ε Μολάων Ασωπού και Ζάρακα), ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ 175.433,37 ευρώ. 
   Επειδή από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες του 
Δήμου, η ανάδειξη αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, 
λόγω του ότι η επανάληψη του διαγωνισμού θα επιφέρει καθυστέρηση που θα δυσχεράνει την 
εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ειδικότερα της Καθαριότητας και της 
Ύδρευσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος για το μεγαλύτερο 
κομμάτι του προϋπολογισμού, που αντιπροσωπεύει τη χωρική ενότητα των Δ.Ε. Μολάων, 
Ασωπού και Ζάρακα, στην οποία εφοδιάζεται το 52% του συνόλου των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου,  πρέπει να επιληφθεί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο για να 
αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, καθότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία και συγκεκριμένα: 

- Το άρθρ. 25 παρ. 1 του π.δ 60/2007 στο οποίο ορίζεται ότι: 
  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: 
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α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από 
τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, 
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση 
ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204) ορίστηκαν οι αρμοδιότητες 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και συγκεκριμένα στην παρ. 2δδ, ορίζεται 
ότι:  «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι 
συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των 
ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων». 
    Για το σκοπό αυτό, με το αριθ. πρωτ. 7716/14.4.2014 έγγραφο του Δήμου, ζητήθηκε από 
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η παροχή σύμφωνης γνώμης προς 
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 25 παρ. 1 του π.δ 
60/2007, για το τμήμα του 1ου ειδικού προϋπολογισμού της μελέτης, που αφορά τη χωρική 
ενότητα (Δ.Ε. Μολάων, Ασωπού και Ζάρακα), ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ 
175.433,37 ευρώ, για το οποίο δεν υποβλήθηκε προσφορά κατά τη διαδικασία του  
διαγωνισμού. 
   Η Ενιαία  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την αριθ. 136/2014 απόφασή της, 
μας  παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, υπό τον όρο 
της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που 
προηγήθηκε. 

Κατόπιν αυτών θέτω υπόψη σας τα έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια 
(μελέτη, αποφάσεις, πρακτικά του διαγωνισμού, σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ) και 

Εισηγούμαι όπως 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει:   

1. Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιώδης τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού της 2-4-2014 για την ανάθεση της προμήθειας 
που περιγράφεται παρακάτω, επειδή συντρέχουν οι εξής λόγοι:  

 Η συνδρομή του άρθρου 25 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 λόγω του γεγονότος ότι ύστερα από 
ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 Η επανάληψη του διαγωνισμού θα επιφέρει καθυστέρηση, που θα δυσχεράνει την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ειδικότερα της καθαριότητας και ύδρευσης. 

 Η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 

1Ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ 

ΟΜΑΔΑ  Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Lit 
(ενδεικτική) 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς  
Φ.Π.Α 

Πετρέλαιο κίνησης 

Δημοτικές υπηρεσίες 

66500 81.151,63  

Πετρέλαιο θέρμανσης   33000 37.560,98 

Βενζίνη αμόλυβδη     7700 10.955,28 

Πετρέλαιο θέρμανσης   Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας 7500 8.536,59 

Βενζίνη αμόλυβδη   Κ.Ε.Π.Π.Ε.Δ.Μ. 2237 3.182,72 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π. Α΄θμιας Εκπαίδευσης 16612 18.907,96 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π. Β΄θμιας Εκπαίδευσης 13300 15.138,21 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
175.433,3

7 
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2. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές ως υποψήφιοι 
προμηθευτές, οι τέσσερις (4) επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων που δραστηριοποιούνται 
εντός των ορίων της χωρικής ενότητας των Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ και βρίσκονται 
πλησιέστερα στα σημεία που σταθμεύουν τα οχήματα, που είναι οι εξής: 
 Αβδούλου  Γ. Βασίλειου - Συκέα  Λακωνίας   
 Κολοκούρη Αφροδίτης - Μολάοι Λακωνίας  

 Κουλούρη  Γ. Ιωάννη - Μολάοι Λακωνίας  
 Κρομμύδας Αλέξανδρος & Σια Ο.Ε.-Μολάοι Λακωνίας 

3. Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 183/20.12.2013 που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. 

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν με τα δικαιολογητικά (εκτός της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής) και με τον τρόπο που καθορίζεται στην αριθ. 3298/18.2.2014 διακήρυξη του 
διαγωνισμού που προηγήθηκε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τα 
στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 σε 
συνδυασμό με αυτές  του άρθρου 23 παρ. 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ  και τις διατάξεις του άρθρου 2 
του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α), την  αριθ. 136/2014 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού της 2-4-2014 για την ανάθεση της παρακάτω 
προμήθειας, διότι συντρέχουν οι εξής λόγοι:  
 Η συνδρομή του άρθρου 25 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 λόγω του γεγονότος ότι ύστερα από 

ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 Η επανάληψη του διαγωνισμού θα επιφέρει καθυστέρηση που θα δυσχεράνει την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και ειδικότερα της καθαριότητας και ύδρευσης. 

 Η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 

1Ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ 

ΟΜΑΔΑ  Υγρά καύσιμα 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Lit 
(ενδεικτική) 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς  
Φ.Π.Α 

Πετρέλαιο κίνησης 

Δημοτικές υπηρεσίες 

66500 81.151,63  

Πετρέλαιο θέρμανσης   33000 37.560,98 

Βενζίνη αμόλυβδη     7700 10.955,28 

Πετρέλαιο θέρμανσης   

Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 
7500 8.536,59 

Βενζίνη αμόλυβδη   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 2237 3.182,72 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π. Α΄θμιας Εκπαίδευσης 16612 18.907,96 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π. Β΄θμιας Εκπαίδευσης 13300 15.138,21 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 175.433,37 

 
2. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές ως υποψήφιοι 

προμηθευτές, οι τέσσερις (4) επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων που δραστηριοποιούνται 
εντός των ορίων της χωρικής ενότητας των Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ και βρίσκονται 
πλησιέστερα στα σημεία που σταθμεύουν τα οχήματα, που είναι οι εξής: 
 Αβδούλου  Γ. Βασιλείου - Συκέα  Λακωνίας   
 Κολοκούρη  Αφροδίτης - Μολάοι Λακωνίας  
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 Κουλούρη  Γ. Ιωάννη - Μολάοι Λακωνίας  
 Κρομμύδα  Αλεξάνδρου & Σια Ο.Ε.- Μολάοι Λακωνίας 

 
3. Η προμήθεια είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 183/20-12-2013 που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. 
4. Οι προσφορές θα υποβληθούν με τα δικαιολογητικά (εκτός της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής) και με τον τρόπο που καθορίζεται στην αριθ. 3298/18-2-2014 διακήρυξη του 
διαγωνισμού που προηγήθηκε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  145/2014. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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