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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                       

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αρ. 21/2021 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του  

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Στο Γύθειο, σήμερα, την 17η Μαΐου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανα-

τολικής Μάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ανατολικής Μάνης, ύ-

στερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 5827/13-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη και με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλουν να 

ενημερώσουν το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέ-

ματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

 COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020). 

Σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Πέτρος Ανδρεάκος Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2. Γεωργία Λυροφώνη Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Καπασούρης - Σεψάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος - Αντιδήμαρχος 

4. Παναγιώτης Τσιριγώτης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος- Αντιδήμαρχος 

5. Χαρίλαος Τζαννετάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

6. Κωνσταντίνος Γεωργακάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Αναπληρωματικό μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Γεώργιος Πλαγιαννάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

2. Νικόλαος Τραγάκης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Εμμανουήλ Μανωλάκο, υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
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Αφού ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νομίμου απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και είπε: 

 

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι, του διαγωνισμού για την υπηρεσία με 

τίτλο «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου έτους 2021». 

Αρ. Απόφασης : 192/2021 

 

Ο Πρόεδρος, για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος τα 

εξής:   

Το τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου μας, 

εκπόνησε την υπ’ αρ. 11/2020 μελέτη, με τίτλο «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτος 2021», 

προϋπολογισμού 102.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Με την υπ’ αρ. 395/2020  απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι : 

«Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 11/2020 μελέτης με τίτλο  «Επισκευή οχημάτων και μηχα-

νημάτων έτος 2021». 

Β. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-

στικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία: «Επισκευή Οχημάτων και 

Μηχανημάτων Δήμου έτος 2021», προϋπολογισμού 102.100,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμ-

φωνα με :  …» 

 

Στις 05-03-2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού, μας απέστειλε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού 

«Επισκευή οχημάτων και μηχανήματων Δήμου έτος 2021», το περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακο-

λούθως : 

«… Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέ-

δρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 105991 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνι-

σμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν έχουν υποβλη-

θεί προσφορές. ...» 

 

Υπενθυμίζετε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι και το προηγούμενο έτος δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές σε δύο διαγωνισμούς που διεξήχθησαν για τον ίδιο λόγο. 

 

Θα πρέπει λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του πρακτικού και 

τον τρόπο ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και :  

• το άρθρο 72 του ν. 3852/10, 

• τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν.3463/2006, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ι-

σχύει, 

• τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 4281/2014, 
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• την υπ’ αρ. 27319/18.07.02 (ΦΕΚ 945/Β’/24.07.02) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, 

• τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, 

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

• την ανάγκη του Δήμου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του, όπως αποτυπώ-

νεται στη μελέτη, 

• την  εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του  Δήμου, 

• την αρ. 395/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει  το υπ’ αρ. Ι/05-03-2021 πρακτικό, του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή οχη-

μάτων και μηχανημάτων  Δήμου έτος 2021». 

2. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό. 

3. Η επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία - εργασία με τίτλο: «Επισκευή οχημάτων και μηχανημά-

των Δήμου έτος 2021», θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

4. Τη διαπραγμάτευση θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πέτρος Ανδρεάκος                                                                        Χαρίλαος Τζαννετάκος 

Γεωργία Λυροφώνη 

Γεώργιος Καπασούρης – Σεψάκος 

Παναγιώτης Τσιριγώτης 

Κωνσταντίνος Γεωργακάκος 

Ακριβές Απόσπασμα 

Γύθειο 17-05-2021 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος 
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