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Αριθ.Αποφ. 204/2013
ΘΕΜΑ: Επικαροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο{
Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 25-07-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 16775/19-07-2013
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
Χαραμής Αντώνης

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη
αναπλήρωσή τους.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 και στο Κ.Α 30-7323.065 έχει
γραφεί πίστωση ποσού 70.000,00 € για το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ
Μονεμβασίας».
Το τμήμα Τεχνικών έργων και μελετών συνέταξε την υπ΄αριθ. 55/2013 τεχνική
μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την 109/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο φάκελος του έργου κατατέθηκε στη οικονομική επιτροπή η οποία με την υπ’
αριθμ. 99/2013 απόφασή της καθόρισε τους όρους δημοπρασίας για την επιλογή
αναδόχου του έργου και ψήφισε την πίστωση.
Η επιτροπή διαγωνισμού που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 05/2013 απόφαση
της ΟΕ του Δήμου διεξήγαγε την δημοπρασία την Τρίτη 04-06-2013, λαμβάνοντας

υπόψη την υπ’ αριθμ. 9946/14-05-2013 διακήρυξη, περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες.
Σύμφωνα με το πρακτικό -01- της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού
προσωρινός μειοδότης είχε αναδειχθεί ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό
έκπτωσης 42%.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθ. 161/2013 απόφαση της κατακύρωσε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου στον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟ .
Εν συνεχεία ζητήθηκε από τον κ. Παπαθανασίου Γεώργιο 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

Αποδέχεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε ο κ. Παπαθανασίου
Γεώργιος για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβάσιας», προκειμένου στη
συνέχεια να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

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

