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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  153/2014 
 
«Περί αναθέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων (1ος προϋπολογισμός Δ.Ε. Ασωπού 
– Μολάων – Ζάρακα), με διαδικασίες διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 
60/2007». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18,00, 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 9/29-05-2014 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 17, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Νικολινάκος Παναγιώτης 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 7. Χαραμής Αντώνιος 
8. Βουνελάκης Γεώργιος        8. Μέντης Γεώργιος 
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος 9. Δουμάνης Δαμιανός 
10. Κολλιάκος Ιωάννης 10. Κρυπωτός Παναγιώτης 
11. Λύρας Χαράλαμπος   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. 
16. 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Τσάκος Πέτρος 

  

17. 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, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, 
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. 
Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος, προσήλθε η κα Παναγιώτα Αλειφέρη. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δηλώνει κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων, την προεδρία 
ανέλαβε ο  Δ.Σ. κ. Σουρλάς  Ιωάννης  ο οποίος έχει εκλεγεί στον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό   
με τις περισσότερους ψήφους, εν απουσία του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εισηγούμενος το 
τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη 
Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 145/2014 (ΒΙΦΣΩΚ9-ΒΤΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων,  η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-
2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» χωρίς 
ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού της 2-4-2014, για την 
ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του 1ου ειδικού προϋπολογισμού της μελέτης, που αφορά τη 
χωρική ενότητα της Δ.Ε. Μολάων Ασωπού και Ζάρακα, ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 
175.433,37 ευρώ. 
   Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, ο Δήμος απευθύνθηκε με την αριθ. 11281/19.5.2014 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πρατήρια που επιλέχθηκαν με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για την 
υποβολή οικονομικής προσφοράς προμήθειας υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 183/20.12.2013 και χωρίς ουσιώδη 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
   Στο άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι: «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». 
   Όπως προκύπτει από την από 26/5/2014 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία αξιολογήθηκε και κρίθηκε 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
   Στην εισήγησή της, η Επιτροπή π ρ ο τ ε ί ν ε ι  την ανάθεση της προμήθειας υγρών 
καυσίμων (1ος προϋπολογισμός-Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ), χωρίς ουσιώδη τροποποίηση 
των όρων της αριθ. 3298/18.2.2014 διακήρυξης του διαγωνισμού, στην επιχείρηση εμπορίας 
υγρών καυσίμων Αβδούλου Βασιλείου με έδρα τη Συκέα Λακωνίας – ΤΚ 23052 και ΑΦΜ 
027310075, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης  και  με ποσοστό έκπτωσης μηδέν επί τοις εκατό (0 %) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Νομό 
Λακωνίας. 
   Η ανάδειξη αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, καθότι 
αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιπροσωπεύει τη χωρική ενότητα 
Δ.Ε. Μολάων Ασωπού και Ζάρακα, στην οποία εφοδιάζεται το 52% του συνόλου των οχημάτων 
και μηχανημάτων του Δήμου και καλύπτεται έως σήμερα με παράταση της προηγούμενης 
σύμβασης. 
   Για την ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις: 

-Του 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: 
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. 

-Του άρθρ. 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι: «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». 
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   Κατόπιν αυτών θέτω υπόψη σας τα έγγραφα που αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια 
(μελέτη, αποφάσεις, πρακτικά, εισηγήσεις, σύμφωνη γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ κ.α.)  και 

Εισηγούμαι όπως 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη: 

1. Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 25 του π.δ. 60/2007 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρ. 23 παρ. 1 & 

2 του ΕΚΠΟΤΑ   και τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204) 
3. Την  αριθ. 136/2014  απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 
4. Την αριθ. 145/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
5. Την από 26/5/2014 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και 

την οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
6. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 & 3 της διακήρυξης και 

προσκομίστηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο ή αναζητήθηκαν από την υπηρεσία, από τον 
έλεγχο των οποίων προκύπτει η συνδρομή ανάληψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας,  
αποφασίσει   την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα, στην επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων Αβδούλου Βασίλειου με έδρα τη Συκέα 
Λακωνίας – Τ.Κ 23052 και Α.Φ.Μ: 027310075, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν επί τοις εκατό (0%) 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται 
στο Νομό Λακωνίας και θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
της υπηρεσίας εμπορίου ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τους όρους που περιγράφονται στην 
αριθ. 3298/18.2.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού και με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.  

 

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

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Lit 
(ενδεικτική) 

Πετρέλαιο κίνησης 

Δημοτικές υπηρεσίες 

66500 

Πετρέλαιο θέρμανσης   33000 

Βενζίνη αμόλυβδη     7700 

Πετρέλαιο θέρμανσης   Ν.Π.  Κοινωνικής Προστασίας 7500 

Βενζίνη αμόλυβδη   Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ 2237 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π.  Α΄θμιας Εκπαίδευσης 16612 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π.  Β΄θμιας Εκπαίδευσης 13300 

    
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις 

αναφερόμενες διατάξεις και των άρθρων 65 παρ. 5 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από  
διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

   Την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, 

στην επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων Αβδούλου Βασιλείου με έδρα τη Συκέα Λακωνίας – 

Τ.Κ. 23052 και ΑΦΜ 027310075, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν επί τοις εκατό (0%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Νομό 

Λακωνίας και θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου ή του Υπουργείου  Ανάπτυξης, με τους όρους που περιγράφονται στην αριθ. 

3298/18.2.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού και με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.  
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1Ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ) 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Lit 
(ενδεικτική) 

Πετρέλαιο κίνησης 

Δημοτικές υπηρεσίες 

66500 

Πετρέλαιο θέρμανσης   33000 

Βενζίνη αμόλυβδη     7700 

Πετρέλαιο θέρμανσης   
Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  

7500 

Βενζίνη αμόλυβδη   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 2237 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π.  Α/θμιας Εκπαίδευσης 16612 

Πετρέλαιο θέρμανσης Ν.Π.  Β/θμιας Εκπαίδευσης 13300 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  153/2014. 
   

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

Σουρλάς Ιωάννης 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΚ9-ΧΛΕ


