ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ
Νο 25/22-12-2011
Αρηζ.Αποθ. 292/2011
ΘΔΜΑ: Έιεγτος (επηθαηροποίεζε ) ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ γηα ηελ σπογραθή
ζύκβαζες εθηέιεζες ηοσ έργοσ κε ηίηιο « Αποθαηάζηαζε δεκηώλ από
ζεοκελίες ζηελ ΓΔ Βοηώλ» προϋποιογηζκού 45.000,00€
ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ 22-12-2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 15:00 κ.κ. ζην
Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 28414/16-12-2011
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα παξαθάησ κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.Σξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

2.Υξηζηάθνο ηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)
3.Ιαηξόπνπινο Δεκήηξηνο
4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
5.Λύξαο Υαξάιακπνο
6.Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
7.Υαξακήο Αληώλεο
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθόιαν.
Ο θ. Δήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
αλέθεξε ηα εμήο:
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 θαη ζηνλ
Κ.Α. 30.7333.008 έρεη εγγξαθεί ην έξγν κε ηίηιν “ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ
ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΖΝ ΓΔ ΒΟΗΩΝ’’ πξνϋπνινγηζκνύ 45.000,00€.
Η Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ πάξηεο καο
απέζηεηιε κε ην αξηζ. πξση. 35744/18-10-2011 έγγξαθό ηεο, ηελ αξηζ. 118/2011
Σερληθή Μειέηε ηνπ έξγνπ «Αποθαηάζηαζε δεκηώλ από ζεοκελίες ζηε ΓΔ
Βοηώλ» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 45.000,00€ καδί κε ην Φ.Π.Α.

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο κε ηελ ππ΄αξηζ. 331/2011
απόθαζή ηνπ παξέιαβε θαη ελέθξηλε ηελ αλσηέξσ κειέηε. Ελ ζπλερεία ν θάθεινο
ηνπ έξγνπ θαηαηέζεθε ζηε νηθνλνκηθή επηηξνπή ε νπνία κε ηελ ππ’ αξηζκ. 229/2011
απόθαζή ηεο ςήθηζε ηελ πίζησζε θαη θαζόξηζε ηνπο όξνπο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ.
Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ πνπ είρε ζπζηαζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 229/2011 απόθαζε
ηεο ΟΕ ηνπ Δήκνπ δηεμήγαγε ηελ δεκνπξαζία ηελ Σξίηε 15-11-2011, ιακβάλνληαο
ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 24928/04-11-2011 δηαθήξπμε, πεξίιεςε ηεο νπνίαο
δεκνζηεύζεθε ζηηο εθεκεξίδεο Παξαηεξεηήο (3774/05-11-2011), Λαθσληθόο ηύπνο
(3807/05-11-2011).
ύκθσλα κε ην πξαθηηθό -01- ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ νη
πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ:
1) ΚΟΤΣΟΤΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ κε πνζνζηό έθπησζεο 3%
2) ΔΙΑΜΑΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ κε πνζνζηό έθπησζεο 5%,
θαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο είρε αλαδεηρζεί ν θ. Δηακαληάο Υαξάιακπνο
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ ππ΄αξηζ. 244/2011 απόθαζε ηεο θαηαθύξσζε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ θ. Δηακαληά
Υαξάιακπν .
Με ην ππ΄αξηζ. 27007/30-11-2011 έγγξαθό καο δεηήζεθε από ην θ. Δηακαληά
Υαξάιακπν
λα πξνζθνκίζεη ζύκθσλα
κε ην άξζξν 26 ηνπ λ. 3669/08
επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , ηα νπνία θαη παξειήθζεζαλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε ΟΕ θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ
επηθαηξνπνίεζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, έηζη ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα
ππνγξαθεί ε ζύκβαζε.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ, έιεγμε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί από ηνλ Εξγνιάβν θαζώο θαη ηηο δ/μεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3669/2008 .
Αποθαζίδεη

Οκόθωλα

Δέρεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ θαηέζεζε ν θ. Δηακαληάο Υαξάιακπνο
γηα ην έξγν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΖΝ ΓΔ ΒΟΗΩΝ»,
πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη
όπσο πην θάησ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΡΗΥΔΗΛΖ ΖΡΑΚΛΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ
2)ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ
3)ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
5)ΜΑΡΟΤΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
6)ΥΑΡΑΜΖ ΑΝΣΩΝΖ
Αθρηβές Αληίγραθο
Ο Γρακκαηέας Ο.Δ.
Γειήγηαλλες Νηθόιαος

