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ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 24/16-10-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  271/2012 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Προμελέτη φωτισμού της 
παλαιάς πόλης του Κάστρου}. 
        Στους Μολάους, σήμερα, την  16-10-2012  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  27091/11-10-2012 
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)                 Κανείς 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

 

5. Λύρας Χαράλαμπος                             

6. Μαρούσης Χαράλαμπος  

7. Χαραμής Αντώνης  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:  
    Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012 και εγγράφηκε πίστωση 
4.000,00€ στον  ΚΑ 20-7413.001  με τίτλο << Προμελέτη φωτισμού της παλαιάς 
πόλης του Κάστρου της ΤΚ Μονεμβασίας >>. 
    Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας  
απέστειλε  την αριθ. 91/2012 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) με τίτλο  «Προμελέτη 
φωτισμού της παλαιάς πόλης του Κάστρου της ΤΚ Μονεμβασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης  4.428,00€  μαζί με το Φ.Π.Α..  
      Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η δαπάνη της ανωτέρω μελέτης  
υπερβαίνει  το ποσό που έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό απαιτείται σε επόμενη 
αναμόρφωση να ενισχύσουμε τον ανωτέρω κωδικό , και γι΄αυτό θα πρέπει να 
αναβάλλουμε την απόφαση της απευθείας ανάθεσης σε επόμενη συνεδρίαση της 
Ο.Ε. 
 



Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  την  αριθ. 
91/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του 
Δήμου μας   
 

  Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

       Όπως αναβάλλει σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε την απόφαση για 
απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη φωτισμού της παλαιάς 
πόλης του Κάστρου της ΤΚ Μονεμβασίας» για τους λόγους που αναφέρονται 
στο εισηγητικό της παρούσας. 
 
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε.    
 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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