
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 

Νν 24/07-12-2011 
 

Αξηζ.Απνθ.  276/2011 

ΘΔΜΑ:  Καηαθύξωζε ε κε ηωλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Απνπεξάηωζε –Αλάπιαζε πιαηείαο ΣΚ 
Κνπιεληίωλ ΓΔ Μνλεκβαζίαο». 
 
       Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  07-12-2011  εκέξα Τεηάξηε  θαη ώξα 10:30 π.κ. ζην 

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.  27225/02-12-2011 

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              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)         Μαξνύζεο Χαξάιακπνο                 

2.Χξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)                             

3.Ιαηξόπνπινο Δεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λύξαο Χαξάιακπνο 

6. Χαξακήο Αληώλεο     

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθόιαν. 
 
        Ο  Πξόεδξνο ηεο ΟΕ εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
αλέθεξε ηα εμήο:  
       Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2011 απόθαζε ηεο Ο.Ε. θαζνξίζακε ηνπ όξνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ << Απνπεξάηωζε –Αλάπιαζε πιαηείαο ΣΚ 
Κνπιεληίωλ ΓΔ Μνλεκβαζίαο >>  ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ καδί κε ηνλ Φ.Π.Α.   
20.000,00 €   ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 119/2011 κειέηε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ 
ππεξεζηώλ & πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο . 
  Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε  ζην Δεκαξρείν  ηνπ 
Δήκνπ Μνλεκβαζηάο  ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ απόληνο ηνπ  
εθπξνζώπνπ ησλ εξγνιεπηώλ, εκέξα Τξίηε (22-11-2011) κε ώξα ιήμεο παξάδνζεο 
ησλ πξνζθνξώλ ηελ 11:00 π.κ.,  δελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά.  



 Σπλερίδνληαο, ν θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο αλέθεξε: 
«Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ πνπ απνηειείηαη από ηξεηο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ καο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Δ.  609/1985, δηελήξγεζε ηνλ δηαγσληζκό ηεο 
22/11/2011 ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκόλ  25240/09-11-2011 δηαθήξπμε  ηεο  
δεκνπξαζίαο ηνπ  έξγνπ,  νη  όξνη ηεο νπνίαο είραλ εγθξηζεί  κε ηελ ππ' αξηζ. 
228/2011 Α.Ο.Ε. ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο δεκνζηεύζεθε ζηηο   
εθεκεξίδεο   «Λαθωληθόο Σύπνο» ζηηο 10-11-2011, «Παξαηεξεηήο» κε αξηζ. θπι. 
3777/10-11-2011, όπνπ δελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά  & κε ην από 28-11-2011 
Νν 2 πξαθηηθό, καο ελεκεξώλεη όηη αθνύ παξήιζαλ νη θαζνξηδόκελεο πέληε (5) 
εκέξεο δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε ζην δηάζηεκα απηό.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  << 
Απνπεξάηωζε –Αλάπιαζε πιαηείαο ΣΚ Κνπιεληίωλ ΓΔ Μνλεκβαζίαο 
>>εηζεγνύκαη  ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο έηζη όπσο 
απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζ. 228/2011 ΑΟΕ.  

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, έιαβε 
ππόςε ηεο ηελ 228/2011 Α.Ο.Ε., ην Πξαθηηθά ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ, ηα ινηπά 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ην έξγν << Απνπεξάηωζε –Αλάπιαζε 
πιαηείαο ΣΚ Κνπιεληίωλ ΓΔ Μνλεκβαζίαο >>, θαη έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 93, 103 θαη 208 ηνπ ΔΚΚ  Ν.3463/2006,  ηνπ Ν. 3263/04,  θαη ηνπ Ν. 
3669/08.  
 

Απνθαζίδεη   νκόθωλα  
 

      Τελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν << Απνπεξάηωζε –
Αλάπιαζε πιαηείαο ΣΚ Κνπιεληίωλ ΓΔ Μνλεκβαζίαο >> κε ηνπο ίδηνπο 
όξνπο όπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζ. 228/2011 ΑΟΕ . 
        

          Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη        όπσο 
πην θάησ.  

     
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΗ 
   ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ                               1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 
                                                                       2)ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                       3)ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
                                                                       4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       5)ΥΑΡΑΜΗ ΑΝΣΩΝΗ 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Γξακκαηέαο Ο.Δ.  

 

  Γειήγηαλλεο Νηθόιανο 


