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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 13/05-07-2011 
Αριθ.Αποφ. 97/2011 

Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εργασία [Υπηρεσίες 
λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων].  
        
     Στους Μολάους, σήµερα, την  05-07-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  15244/01-07-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 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)                     Χαραµής Αντώνιος 

3.  Μαυροµιχάλης Κων/νος               Νοµίµως κληθέντες. 

4.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος             

5.  Μαρούσης Χαράλαµπος  

6.  Παπαδάκης Γεώργιος 

 

                                                                      

  

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
         Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε 
τα εξής: 
        Με την αριθ. 73/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι 
όροι διενέργειας δηµοπρασίας για την υπηρεσία «Παροχές υπηρεσιών για τη 
λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του βιολογικού 
καθαρισµού της ∆.Ε. Μονεµβασίας». 

 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού που διενεργήθηκε  στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα του ∆ήµου στους Μολάους ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, ηµέρα Τετάρτη (22-06-2011) µε ώρα λήξης παράδοσης των 
προσφορών την 11:00 π.µ.  εµφανίστηκαν και έγιναν δεκτοί  οι κατωτέρω εκ των 
υποψηφίων αναδόχων:   
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

1.  ∆ΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ 
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΗΝΑΣ 

∆ΙΑΛΥΝΑΣ 

 
 Συνεχίζοντας, ο κος Πρόεδρος της Οικονοµικής  Επιτροπής είπε τα εξής: 
«Η επιτροπή διαγωνισµού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου 

µας, και σύµφωνα πάντα µε το πρακτικό της, διενήργησε τον διαγωνισµό της 
22/06/2011 σύµφωνα µε την υπ. αριθµόν  13186/14-06-2011 διακήρυξη  της  
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δηµοπρασίας του  έργου,  οι  όροι της οποίας είχαν εγκριθεί  µε την υπ' αριθ. 73/2011 
Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Μονεµβασιάς, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην ηµερήσια  
εφηµερίδα  «Παρατηρητής» µε αριθ. φυλ. 3680/15-06-2011.    

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα πάντα µε το πρακτικό της 
εισηγείται ότι η προσφορά της ∆ΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε µε προϋπολογισµό 58.800,00€ χωρίς 
το ΦΠΑ κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο, και η έγκριση ή µη των πρακτικών 
δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 21 
του Π∆ 28/180. 
       Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει ή µη το 
πρακτικό δηµοπρασίας για την ανάθεση της εργασίας «Παροχές υπηρεσιών για 
λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

• τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

• την υπ’  6/2011 αριθµόν  µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  

• την αριθ. 13186/14-06-2011   διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάθεση της εργασίας  

• την εξειδικευµένη πίστωση 73.800,00 ευρώ του Κ.Α 25-6162.003 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 για την εργασία µε τίτλο «Παροχές 
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυµάτων του βιολογικού καθαρισµού της ∆.Ε. Μονεµβασίας » 

• τις προσφορές των διαγωνιζοµένων 
                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Κατακυρώνει το πρακτικό του διαγωνισµού για την εργασία µε τίτλο «Παροχές 
υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 
του βιολογικού καθαρισµού της ∆.Ε. Μονεµβασίας » 
 
2.Αναθέτει στην «∆ΙΑΛΥΝΑΣ ΑΕ» την εργασία µε τίτλο «Παροχές υπηρεσιών για τη 
λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του βιολογικού 
καθαρισµού της ∆.Ε. Μονεµβασίας » έναντι συνολικής αµοιβής  58.800,00 € (χωρίς 
το ΦΠΑ).  
  
3. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  σύµβασης.  
  
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται   όπως πιο 
κάτω. 

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                       5) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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