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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 8/11-05-2011 

 

Αριθ.Αποφ. 60/2011 

Θέµα: Εξέταση της ενστάσεως της εταιρείας µε την επωνυµία «X.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-
Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά της αριθ. 5912/17-3-2011 απόφαση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης αίτησης της αναδόχου εταιρείας για 
διάλυση σύµβασης.  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  11-05-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  7662/04-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                Κανείς 

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαµπος         

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος                          

7.  Χαραµής Αντώνιος    

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 

Νικόλαο. 
             Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. έθεσε 
υπόψη των µελών της  τα εξής: 
              Την αριθ. πρωτ. 9660/31-3-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία [ Χ. 
ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ] ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση 
Παραλιακού ∆ρόµου οικισµού Πλύτρας Τ∆ Παπαδιανίκων ∆ήµου Ασωπού» κατά της 
αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί 
απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της αναδόχου εταιρείας για διάλυση της 
σύµβασης. 
           Το αριθ. 9660/05-04-2011 ενηµερωτικό σηµείωµα της διευθύνουσας 
υπηρεσίας σύµφωνα µε το οποίο η αίτηση διάλυσης της σύµβασης ασκήθηκε 
πρόωρα , µη νόµιµα και άρα θεωρείται εκ φύσεως απορριπτέα. 
            Την από 27-4-2011 εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας κ. Πατσά Σοφίας σύµφωνα µε την οποία εισηγείται την απόρριψη της 
ανωτέρω ενστάσεως λόγω του ότι ,η αίτηση διάλυσης της σύµβασης κατατέθηκε 
στην ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου 5912/02-03-2011 ενώ η 
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οριακή προθεσµία περάτωσης του έργου λήγει την 30-05-2011, επίσης η αίτηση 
διάλυσης κατατέθηκε στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου 
5912/02-03-2011 , η απόφαση µε την οποία απορρίφθηκε η αίτησή της και η 
κοινοποίηση της (5912/17-03-2011) λήφθηκε και στάλθηκε εµπρόθεσµα στον 
ανάδοχο βάσει του άρθρου 62 παρ. 6 του ν.3669/08. 
         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κάλεσε τα µέλη 
της να αποφασίσουν σχετικά : 
        Τα µέλη της Ο.Ε  αφού έλαβαν υπόψη τους την αριθ. πρωτ. 9660/31-3-2011 
ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία [Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ] 
ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού ∆ρόµου οικισµού Πλύτρας Τ∆ 
Παπαδιανίκων ∆ήµου Ασωπού» κατά της αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της 
αναδόχου εταιρείας για διάλυση της σύµβασης, την απορριπτική απόφαση (5912/17-
3-2011) της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας επί της αιτήσεως διάλυσης της σύµβασης, το 
αριθ. 9660 /05-04-2011 ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας , την 
από 24-4-2011 εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας, τις διατάξεις του ν. 3669/08 και µετά από διαλογική συζήτηση    
     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     οµόφωνα: 
      Την απόρριψη της αριθ. 9660/31-03-2011ένστασης της εταιρείας µε την 
επωνυµία [ Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ] ανάδοχος του έργου 
«Ανάπλαση Παραλιακού ∆ρόµου οικισµού Πλύτρας Τ∆ Παπαδιανίκων ∆ήµου 
Ασωπού» κατά της αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της αναδόχου εταιρείας για 
διάλυση της σύµβασης, βάσει της ανωτέρω εισηγήσεως.  
 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως πιο 
κάτω. 

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                                 1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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