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ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 202/05-01-2012 έσνταση της εταιρείας
«ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» κατά της
δημοπρασίας της 30-12-2011 για την προμήθεια φανοστατών ΔΕ Βοιών.
Στους Μολάους, σήμερα, την 23-01-2012 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:30 π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 960/17-01-2012
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
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6. Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Την αριθ. πρωτ. 202/05-01-2012 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» συμμετέχοντα
στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φανοστατών της ΔΕ Βοιών που
διενεργήθηκε την 30-12-2011, κατά της συμμετοχής της εταιρείας «Δ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ-Γ.
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε» λόγω μη κατάθεσης απαιτούμενων δικ/κών και
συγκεκριμένα κατάθεση ποινικού μητρώου και των δύο μελών που απαρτίζουν την
ανωτέρω εταιρεία .
Την από 16-01-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμούαξιολόγησης προσφορών Προμηθειών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία
εισηγείται την απόρριψη της ανωτέρω ενστάσεως λόγω του ότι, στο ιδιωτικό

συμφωνητικό συστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ-Γ.
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε» και στο άρθρο 8 «ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ », ως
διαχειριστής και εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας ορίζεται ο κ. Λιαράκος
Δημήτριος , ο οποίος και κατέθεσε το ποινικό του μητρώο. Επίσης σύμφωνα με την
667/2000 γνωμοδότηση του νομικού Συμβουλίου του κράτους αναφέρει «Σε
περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα (Εταιρείες) υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι
διοικούντες το νομικό πρόσωπο».
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. 202/05-01-2012
ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» συμμετέχοντα στον πρόχειρο διαγωνισμό για
την προμήθεια φανοστατών της ΔΕ Βοιών, κατά της συμμετοχής της
εταιρείας«Δ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ-Γ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε»
λόγω μη κατάθεσης
απαιτούμενων δικ/κών, την από 16-01-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού-Αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών του Δήμου μας, τις
διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ ,του ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει

ομόφωνα:

Την απόρριψη της αριθ. πρωτ. 202/05-01-2012 ένσταση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ»
συμμετέχοντα στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φανοστατών της ΔΕ
Βοιών που διενεργήθηκε την 30-12-2011 κατά της συμμετοχής της εταιρείας με την
επωνυμία «Δ.ΛΙΑΡΑΚΟΣ-Γ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε» στον εν λόγω διαγωνισμό,
βάσει της από 16-01-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας ΔιαγωνισμούΑξιολόγησης προσφορών Προμηθειών του Δήμου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

