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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 11/16-06-2011 
Αριθ.Αποφ. 83/2011 

Θέµα: Απόφαση επί της από 19-4-2011 ενστάσεως της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ» κατά της αριθ. 8816/24-3-
2011 απόφαση έκπτωσης της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας για το έργο 
[ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ  ],του τέως ∆ήµου Ασωπού και νυν ∆Ε ∆ήµου Μονεµβασιάς.  
.  
        Στους Μολάους, σήµερα, την  16-06-2011  ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  13356/15-06-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 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)          Λύρας Χαράλαµπος        

2.  Χριστάκος Σταύρος                      Μαρούσης Χαράλαµπος   

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Χαραµής Αντώνιος    

                                                                                                                 

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 
Νικόλαο. 
              Για το ανωτέρω θέµα ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:  
              Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις  η πρόσκληση για σύγκλιση της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να 
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα µέλη της την ηµέρα της συνεδρίασης ,και πριν από 
την συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.     
            Έτσι το θέµα που έχει προκύψει , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου ότι 
πρέπει να συζητηθεί άµεσα, για αυτό σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση  και αφορά  
τη απόφαση µας επί της ενστάσεως της εταιρείας µε την επωνυµία «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ 
–Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ» κατά της αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ  ],του 
τέως ∆ήµου Ασωπού και νυν ∆Ε ∆ήµου Μονεµβασιάς.  
           Κάνοντας µια αναδροµή να σας αναφέρω ότι η εταιρεία µε την επωνυµία  «Χ. 
ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ» είναι ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΣΩΠΟΥ ]  , η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία (∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ), µε την αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση της 
κήρυξε έκπτωτη την ανωτέρω εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή ,  
και στην συνέχεια η προαναφερόµενη εταιρεία κατέθεσε εµπρόθεσµα  στις 19-4-2011 
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ένσταση επί της ανωτέρω αποφάσεως έκπτωσης ,κατά συνέπεια πρέπει η 
προϊστάµενη αρχή εντός δύο µηνών βάσει της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/08 
να αποφανθεί επί της ενστάσεως µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου.    Μετά από σχετικό αίτηµα (αριθ. πρωτ.7617/4-5-2011) στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
µόλις σήµερα λάβαµε την γνωµοδότηση του Συµβουλίου επί του θέµατος ,και επειδή 
υπάρχει κίνδυνος να παρέλθει η δίµηνη προθεσµία που ορίζει ο νόµος , ζήτησα την 
έκτακτη σύγκλιση της επιτροπής προκειµένου να αποφανθούµε επί της 19-4-2011 
ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία«Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ»  
ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ 
Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ].    
       Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέµα  να 
συζητηθεί ως κατεπείγον και  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά : 
 
Η  Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� την παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/08  
� το περιεχόµενο του θέµατος 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος , ως κατεπείγον . 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
Από τη στιγµή που η  Ο.Ε   αποφάσισε οµόφωνα ότι το εν λόγω θέµα είναι 
κατεπείγον , πρέπει να αποφασίσει και επί της απόρριψης ή µη της από 19-4-2011 
ενστάσεως της προαναφεροµένης εταιρείας  και έθεσε υπόψη των µελών:  
 
� Την αριθ. πρωτ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας (∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΠΑΡΤΗΣ). 

� Την από 19-4-2011 ένσταση της εταιρείας  «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & 
ΣΙΑ»  ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ]. 

� Την αριθ.πρωτ. 765/10-06-2011 γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την 
οποία απορρίπτει την από 19-04-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία«Χ. 
ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ»  ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΣΩΠΟΥ ].   

� Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008 
 
Τα µέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και µετά από διαλογική 
συζήτηση  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
       Την απόρριψη της από 19-04-2011 ένσταση της εταιρείας  «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –
Χ. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ»  ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΛΥΤΡΑΣ Τ∆ ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ]  κατά 
της αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας.    
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       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)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
                                                                        

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος  

Και µε ειδική εντολή 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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