
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 30/28-12-2012 

Αριθ.Αποφ.  345/2012 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση η µη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτή της προµήθειας µε τίτλο { προµήθεια φωτιστικών ιστών 
και σωµάτων ∆.Κ. Νεάπολης} και εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  12-12-2012  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  31239/07-12-2012 

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)                     

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος                            

5. Μαρούσης Χαράλαµπος  

6. Χαραµής Αντώνης  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 
   Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της:  

• Την αριθ. 254/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
περιγραφές της προµήθειας φωτιστικών ιστών και σωµάτων ∆.Κ. 
Νεάπολης. 

• Την αριθ. Πρωτ. 31207/07-12-2012 διακήρυξη δηµάρχου µε την οποία 
ανακοινώθηκε η διενέργειά του. 

• Την 17-12-2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του 
οποίου κατέθεσε προσφορά η «Ιερωνυµάκης Γεώργιος-Μεταλλικές 
Κατασκευές ΑΒΕΕ». 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης Προσφορών, µε το 
από 17-12-2012 πρακτικό της, προτείνει στην Ο.Ε. την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στον προµηθευτή  «Ιερωνυµάκης Γεώργιος-Μεταλλικές 
Κατασκευές ΑΒΕΕ» εφόσον τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες 
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δηµοσίευσης του διαγωνισµού και  εφόσον πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας.  

• Την αριθ. 32138/19-12-2012 ένσταση κατά της διακήρυξης ∆ιαγωνισµού 
από την “IM CONSTRUCTIONS” Τεχνική, Κατασκευαστική, Εισαγωγική, 
Εξαγωγική και Εµπορική Εταιρεία µε έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής περί 
ασάφειας των τεχνικών προδιαγραφών και του τόπου παράδοσης των 
υλικών, ζητώντας την ακύρωση του διαγωνισµού.    

• Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας  φωτιστικών ιστών και 
σωµάτων ∆.Κ. Νεάπολης, εξηγώντας ότι η σχετική ένσταση της εταιρείας 
“IM CONSTRUCTIONS” Τεχνική, Κατασκευαστική, Εισαγωγική, 
Εξαγωγική και Εµπορική Εταιρεία µε έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής, θα 
πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσµη σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

          Η Ο.Ε. µετά από διαλογική συζήτηση, αφού µελέτησε το φάκελο της 
προµήθειας (διακήρυξη, προσφορά, πρακτικό Ε.∆.-Α.) και έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όµοιες του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, την αριθ. 
32138/19-12-2012 ένσταση κατά της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού από 
την “IM CONSTRUCTIONS”, 
                                        Αποφασίζει      Οµόφωνα 

• Απορρίπτει την αριθ. 32138/19-12-2012 ένσταση κατά της διακήρυξης 
∆ιαγωνισµού από την “IM CONSTRUCTIONS” Τεχνική, Κατασκευαστική, 
Εισαγωγική, Εξαγωγική και Εµπορική Εταιρεία µε έδρα τη Νέα Ερυθραία 
Αττικής,  ως εκπρόθεσµη σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  

• Αποδέχεται το από 17-12-2012 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης προσφορών και κατακυρώνει τον 
διενεργηθέντα διαγωνισµό για την προµήθεια φωτιστικών ιστών και 
σωµάτων ∆.Κ. Νεάπολης ως εξής: 
Στην εταιρεία «Ιερωνυµάκης Γεώργιος-Μεταλλικές Κατασκευές ΑΒΕΕ»  
µε τη τιµή των 690,00€ χωρίς ΦΠΑ ανά τεµάχιο. 

 
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
  
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                     
                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

Κοντραφούρης Γεώργιος 
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