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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 23/31-10-2014 

Αριθ.Αποφ.  299/2014 

ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης της αριθ. 75/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Μονεµβασίας  περί κατακύρωσης πρακτικών του έργου µε τίτλο { Προσθήκη 
αίθουσας στο 1ο  Νηπιαγωγείο Μολάων}.   
 

             Στους Μολάους, σήµερα, την  31-10-2014  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23922/27-10-2014 
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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Καλογερίνης Ηλίας 

2. Μαρούσης Χαράλαµπος                  ∆ουµάνη Σοφία 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6.Βελλιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

              

                                                       

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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, τα 
οποία και παρευρέθησαν.   

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της τα εξής : 

 
� Την 75/2014 απόφαση Ο.Ε µε την οποία έγινε κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 
1ο  Νηπιαγωγείο Μολάων } και το έργο ανατέθηκε  στην Κ/Ξ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ-Μ. 
ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ µε έκπτωση 6,32%.  

�  Την από 30-10-2014 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 
εξής : 
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        Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Μονεµβασίας οικονοµικού έτους 2014  µε την 
353/2013 Α∆Σ στον Κ.Α. 30-7321.001 είχε γραφτεί το έργο µε τίτλο {Προσθήκη αίθουσας 
στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων}  προϋπολογισµού 150.000,00€ ύστερα από το υπ΄αριθµ 
πρωτ. 4842/23-12-2013 έγγραφο του Ιδρύµατος «Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική 
αγωγή» µε το οποίο µας ενηµέρωσε ότι στις 6/11/2013 η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του 
Ιδρύµατος αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει την κατασκευή για την ανέγερση αίθουσας και 
τουαλετών στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων µε το ποσό των 90.000,00€ . 
       Εν συνεχεία το τµήµα Τεχνικών Έργων και Μελετών του ∆ήµου συνέταξε την υπ’ 
αριθµ. 184/2013 τεχνική µελέτη η οποία εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης 
του έργου  µε την 354/2013 Α∆Σ. 
     Στη συνέχεια ο φάκελος του έργου κατατέθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία µε 
την υπ’ αριθµ. 35/2014 απόφασή της ψήφισε την πίστωση και καθόρισε τους όρους 
δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου.  

1)      Η επιτροπή διαγωνισµού που είχε συσταθεί µε την υπ’ αριθµ. 377/2013 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μονεµβασίας διεξήγαγε την δηµοπρασία 
την Τρίτη 11-03-2014,  λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 3391/18-02-2014 
διακήρυξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες.  Σύµφωνα µε το 
πρακτικό 01 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού  προσωρινός µειοδότης 
είχε αναδειχθεί η Κ/Ξ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ – Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ µε ποσοστό 6,32%. 

2)      Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 75/2014 απόφασή της κατακύρωσε 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου, στην  Κ/Ξ Σ. 
ΤΣΑΓΚΛΗΣ – Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ µε ποσοστό 6,32%. 

3) Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αριθµ 134/2014 απόφασή της επικαιροποίησε 
τα δικαιολογητικά του αναδόχου. 

  
       Το  ίδρυµα µε την επωνυµία «Ίδρυµα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή» 
µε την υπ.άριθ. 14328/17-06-2014 επιστολή του ενηµέρωσε το ∆ήµο για την απόρριψη 
του αιτήµατος του για την χρηµατοδότηση του έργου της προσθήκης νέας αίθουσας και 
τουαλετών στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων για του λόγους που αναφέρονται σ΄αυτό. 
        Σε συνέχεια αυτού  το ∆Σ του ∆ήµου  µε την 254/2014 απόφασή του προέβη στην 
τροποποίηση του τεχνικού  προγράµµατος 2014 και του προϋπολογισµού του ∆ήµου  οικ. 
έτους 2014 µε διαγραφή του ποσού των 90.000,00€ που είχε εγγραφεί για το εν λόγω  
έργο. 
          Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα 
παραπάνω, καλείται να ανακαλέσει την αριθµ 75/2014 απόφασή της µε την οποία 
κατακύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.  
 

� Το υπ. αριθ. πρωτ. 14328/17-06-2014  έγγραφο του Ιδρύµατος µε την επωνυµία 
{Ίδρυµα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική Αγωγή }  µε το οποίο απορρίπτεται 
το αίτηµα του ∆ήµου για χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο { Προσθήκη 
αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων }  µε το ποσό των 90.000,00€ για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτό.  

� Tην αριθ. 254/2014 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µε την οποία 
διαγράφεται το ποσό των 90.000,00€  από τον Κ.Α εσόδων 1411.002 µε τίτλο 
{∆ωρεά Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΜΕΛΑ για την  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ } και 
µέσω αποθεµατικού διαγράφεται από τον Κ.Α εξόδων 30-7321.001 που είχε 
προβλεφθεί για το έργο µε τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο 
Μολάων} 

 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος  είπε ότι ,κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει η  Οικονοµική 
Επιτροπή να προχωρήσει στην ανάκληση της αριθ.75/2014 προηγούµενη απόφαση της 
εφόσον δεν υπάρχει επαρκής πίστωση για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο { Προσθήκη 
αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων}.  
       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη 
την 75/2014 ΑΟΕ  , το υπ. αριθ. πρωτ. 14328/17-06-2014  έγγραφο του Ιδρύµατος µε την 
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επωνυµία {Ίδρυµα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική Αγωγή }, την από 30-10-2014 
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας,  την αριθ. 254/2014 απόφασή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

         Ανακαλεί την αριθ. 75/2014 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Μονεµβασίας  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της 
παρούσας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  

πιο κάτω.  
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                               3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                 4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                        5)ΒΕΛΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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