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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 27/20-11-2012
Αριθ.Αποφ. 301/2012
ΘΕΜΑ: Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου µε τίτλο {
∆ίκτυο αποχέτευσης οικισµών Πλύτρας-Καραβοστασίου του ∆ήµου
Μονεµβασίας }.
Στους Μολάους, σήµερα, την 20-11-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 29761/16-11-2012
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
Μαυροµιχάλης Κων/νος.

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Λύρας Χαράλαµπος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Για το ανωτέρω θέµα ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των µελών της τα
εξής:
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012 και στον Κ.Α. 25-7312.005 έχει
γραφεί πίστωση ποσού 3.018.000 € για το έργο µε τίτλο «∆ίκτυο αποχέτευσης
οικισµών Πλύτρας-Καραβοστασίου του ∆ήµου Μονεµβασίας».
Ο φάκελος του έργου κατατέθηκε στη οικονοµική επιτροπή η οποία µε απόφασή
της ψήφισε την πίστωση και καθόρισε τους όρους δηµοπρασίας για την επιλογή
αναδόχου του έργου.
Η επιτροπή διαγωνισµού που είχε συσταθεί µε την υπ’ αριθµ. 11/2012 απόφαση
της ΟΕ του ∆ήµου διεξήγαγε την δηµοπρασία την Τρίτη 23-10-2012, λαµβάνοντας
υπόψη την υπ’ αριθµ. 23228/27-08--2012 διακήρυξη, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες.
Σύµφωνα µε το πρακτικό -01- της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού
προσωρινός µειοδότης είχε αναδειχθεί η «ΥΡΙΑ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.Γ.ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
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Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αριθ. 277/2012 απόφαση της κατακύρωσε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου στην
«ΥΡΙΑΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.Γ.ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Εν
συνεχεία
ζητήθηκε
από
την
«ΥΡΙΑ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.Γ.ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» να προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.3669/08
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά συµµετοχής , τα οποία και παρελήφθησαν.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΟΕ καλείται να λάβει απόφαση σχετικά µε την
επικαιροποίηση και έλεγχο των δικαιολογητικών, έτσι ώστε στη συνέχεια να
υπογραφεί η σύµβαση.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, έλεγξε τα
δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τον µειοδότη καθώς και τις δ/ξεις του
άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, και µετά από διαλογική συζήτηση :
Αποφασίζει

Οµόφωνα

∆έχεται τα δικαιολογητικά συµµετοχής που κατέθεσε ο εκπρόσωπος και
πρόεδρος της Α.Ε. «ΥΡΙΑ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.Γ.ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
κ. Σπυρίδων Κροµµυδάς για το έργο «∆ίκτυο αποχέτευσης οικισµών ΠλύτραςΚαραβοστασίου του ∆ήµου Μονεµβασίας», προκειµένου στη συνέχεια να
προχωρήσει η υπογραφή της σύµβασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

