
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 

Νο 27/30-12-2011 
 

Αρηζ.Απου.  315/2011 

ΘΔΜΑ: Απεσζείας αλάζεσε τες κειέτες κε τίτιο { Μειέτε Αιηεστηθού 
θαταυσγίοσ ΣΚ Αγίοσ Γεωργίοσ ΓΔ Βοηώλ }.  
 
       Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  30-12-2011  εκέξα Παξαζθεπή   θαη ώξα 10:30 π.κ. 

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξωη.  29055/23-12-2011 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθωλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάηω  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)               Καλείο 

2.Χξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)                             

3.Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κωλ/λνο                

5.Λύξαο Χαξάιακπνο 

6.Μαξνύζεο Χαξάιακπνο                 

 

7.Χαξακήο Αληώλεο                                                                                                                                                                                                                                                          

 
     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθόιαν. 
 
            Ο  Πξόεδξνο ηεο ΟΔ εηζεγνύκελνο ην αλωηέξω ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
αλέθεξε ηα εμήο:  

        Η Γ/λζε Τερληθώλ ππεξεζηώλ , πνιενδνκίαο & πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 
καο  απέζηεηιε  ηελ αξηζ. 13/2011 Μειέηε (ηεύρε αλάζεζεο) πνπ αθνξά ηελ «Μειέηε 
Αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ ΤΚ Αγίνπ Γεωξγίνπ ΓΔ Βνηώλ» ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. 

Σύκθωλα κε ηελ αξηζ. 13/2011 Μειέηε (ηεύρε αλάζεζεο) ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ 
ππεξεζηώλ & πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ καο  , ε πξναλαθεξόκελε κειέηε  αλέξρεηαη 
ζην πνζό ηωλ 23.370,00€ κε  Φ.Π.Α.. 

Σπλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο αλέθεξε όηη ππάξρεη πξόβιεκα κε ηελ πίζηωζε ηεο 
αλωηέξω κειέηεο ,δελ επαξθεί δειαδή ε πίζηωζε, θαηά ζπλέπεηα  πξνηείλω λα κελ 
γίλεη αλάζεζε ζε ηδηώηε κειεηεηή ηεο αλωηέξω κειέηεο ,αιιά λα αλαηεζεί ζε επόκελε 
ζπλεδξίαζε ηεο ΟΔ όηαλ ζα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε πίζηωζε. 



Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ 13/2011 ηερληθή 
κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ ππεξεζηώλ, πνιενδνκίαο & πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 
καο, ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζηωζε , ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 
Α π ο υ α σ ί δ ε η  ο κ ό υ ω λ α  

 
Αλαβάιιεη ηελ αλάζεζε ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν  «Μειέηε Αιηεπηηθνύ 
θαηαθπγίνπ ΤΚ Αγίνπ Γεωξγίνπ ΓΔ Βνηώλ» ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 20.370,00 €,   κε  ΦΠΑ, γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε 
ππ’ αξηζ. 13/2011 ηερληθή κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ ππεξεζηώλ, πνιενδνκίαο & 
πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ καο , ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο ΟΔ όηαλ ζα 
εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε πίζηωζε.  

           
          Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη        όπωο 
πην θάηω.  

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

Αθρηβές Αλτίγραυο 

Ο Γρακκατέας Ο.Δ.  

 

  Γειήγηαλλες Νηθόιαος 

 


