
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
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Νο 6/23-03-2015 
Αριθ.Αποφ.  74/2015 

ΘΕΜΑ:  Ανάκληση της αριθ. 89/2014 ΑΟΕ  περί κατακύρωσης ή µη  πρακτικών 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { 
Εσωτερική οδοποιία ∆ήµου Μονεµβασίας}.  
 

             Στους Μολάους, σήµερα, την  23-03-2015  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:00 π.µ. 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  3993/19-03-2015 

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)            ∆ουµάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

           Μαρούσης Χαράλαµπος      

 
       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 δεν  παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 16ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των µελών της  τα εξής: 

� Την 89/2014 απόφαση Ο.Ε µε την οποία έγινε κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο { Εσωτερική οδοποιία 

∆ήµου Μονεµβασίας } και το έργο µετά από την 09-04-2014 κλήρωση 

ισοβαθµούντως εργοληπτών ανατέθηκε  στην κ. Γαλάνη Ευαγγελία µε έκπτωση 

10,00%.  
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�  Την από 19-03-2015 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

εξής : 

              Με την υπ’ αριθ. 12/27-01-2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδοχή  

χρηµατοδότησης ποσού 206.000,00 € προερχόµενη από το Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – 

Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» Άξονας Προτεραιότητας 02-Υποδοµές και Υπηρεσίες 

Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία 

∆ήµου Μονεµβασίας». 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Μονεµβασίας οικ. έτους 2014 εγγράφηκε  σχετική 

πίστωση στον ΚΑ 30-7341.006 ποσού 206.000,00€ για το έργο µε τίτλο «Εσωτερική 

Οδοποιία ∆ήµου Μονεµβασίας» σύµφωνα µε την  αριθ. 30/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασίας . 

Ο ∆ήµος Μονεµβασίας έχοντας ώριµη την µελέτη, µε την υπ’ αριθ. 23/2014 

απόφασή Οικονοµικής Επιτροπής, καθόρισε τους όρους δηµοπρασίας για την επιλογή του 

αναδόχου του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ∆ήµου Μονεµβασίας» συνολικού 

προϋπολογισµού 206.000,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. και ψήφισε την πίστωση. 

Η επιτροπή διαγωνισµού που είχε συσταθεί µε την υπ’ αριθ. 377/2013 απόφαση 

της ΟΕ του ∆ήµου διεξήγαγε την δηµοπρασία την Τρίτη 18-03-2014, λαµβάνοντας υπόψη 

την υπ’ αριθ. 3380/18-02-2014 διακήρυξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στις 

εφηµερίδες.  Σύµφωνα µε το πρακτικό 01 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού οι 

προσωρινοί µειοδότες που είχαν αναδειχθεί ήταν : 

  

α) ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ποσοστό έκπτωσης 10%,  

β)  ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. (ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)  

     µε ποσοστό έκπτωσης 10% 

γ) ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ποσοστό έκπτωσης 10% 

δ) ΓΚΟΥΛΙΩΜΗΣ ΣΟΛΩΝ µε ποσοστό έκπτωσης 10% 

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασή της κατακύρωσε τα 

πρακτικά της 18-03-2014 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου 

και το 09-04-2014 πρακτικό κλήρωσης της Ο.Ε. µεταξύ ισοβαθµούντως εργοληπτών για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  «Εσωτερική Οδοποιία ∆ήµου 

Μονεµβασίας» στην κ. Γαλάνη Ευαγγελία µε έκπτωση ∆έκα τοις εκατό (10%). 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 160/2014 απόφασή της επικαιροποίησε τα 

δικαιολογητικά του αναδόχου.  

     Στη συνέχεια µε το υπ’ αριθ. 13973/12-06-2014 έγγραφό µας, υποβλήθηκε στην 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ σχέδιο σύµβασης για προσυµβατικό έλεγχο, προκειµένου η υπηρεσία µας 

να προχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του παραπάνω έργου. 
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       Με το  αρ. πρωτ. ΕΦ∆-1032-2015/04/03/2015 έγγραφο του ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ ΑΕ µας αποστέλλεται η αρ. πρωτ. 923/25-02-2015  Απόφαση 

Ανάκλησης της Πράξης «Εσωτερική Οδοποιία ∆ήµου Μονεµβασίας» όπως υπογράφηκε 

από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα 

παραπάνω, καλείται να ανακαλέσει την υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασή της, που αφορά την 

κατακύρωση της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου και να 

εισηγηθεί προ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2015 καθώς και του Τεχνικού Προγράµµατος. 

       Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος  είπε ότι ,κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει η  Οικονοµική 

Επιτροπή να προχωρήσει στην ανάκληση της αριθ. 89/2014 προηγούµενη απόφαση της 

εφόσον δεν υπάρχει  πίστωση για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο { Εσωτερική οδοποιία 

∆ήµου Μονεµβασίας }, και εφόσον δεν έχει υπογραφεί σύµβαση µε την ανωτέρω 

ανάδοχο του έργου.  

       Τα µέλη της Οικονοµική Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του κ. Προέδρου, 

έλαβαν υπόψη την 89/2014 ΑΟΕ  , το υπ. αριθ. πρωτ. 14328/17-06-2014 ΕΦ∆-1032-

2015/04/03/2015 έγγραφο του ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ , την από 

19-03-2015 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, και µετά από διαλογική συζήτηση  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

         Ανακαλούν  την αριθ. 89/2014 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) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                      
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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