
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 13/06-06-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  124/2012 
ΘΕΜΑ:   Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας». 
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  06-06-2012  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  15195/01-06-2012 

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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)         Λύρας Χαράλαμπος                            

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      Νομίμως κληθείς. 

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

          

5. Μαρούσης Χαράλαμπος  

6. Χαραμής Αντώνης  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
      
        Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:  
   Με την υπ’ αριθ. 60/2012 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους δημοπράτησης 
του έργου << Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας >>  
συνολικού προϋπολογισμού μαζί με τον Φ.Π.Α. 115.000,00€    σύμφωνα με την αριθ. 
11/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του 
Δήμου μας . 
  Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο  του 
Δήμου Μονεμβασιάς  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού απόντος του  
εκπροσώπου των εργοληπτών, ημέρα Τρίτη (29-05-2012) με ώρα λήξης παράδοσης 
των προσφορών την 10:00 π.μ.,  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτηκε 
η περίληψη της διακήρυξης σε μια τοπική εφημερίδα.   



Κατόπιν των ανωτέρω προκειμένου για την σύννομη ανάθεση του έργου  << 
Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας >>εισηγούμαι  
την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους έτσι όπως αυτοί καθορίστηκαν 
με την αριθ. 60/2012 ΑΟΕ.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την 60/2012 Α.Ο.Ε., το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα λοιπά 
σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν το έργο << Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας >>, και έλαβε υπόψη της τις 
διατάξεις των άρθρων 93, 103 και 208 του ΔΚΚ  Ν.3463/2006,  του Ν. 3263/04,  και 
του Ν. 3669/08.  
 

Αποφασίζει   ομόφωνα  
 

      Την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο << Ασφαλτοστρώσεις-
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας >> με τους ίδιους όρους όπως 
αυτοί καθορίστηκαν με την αριθ. 60/2012 ΑΟΕ . 

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

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.    

 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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