ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/21-06-2013
Αριθ.Αποφ. 170/2013
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων-διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της
ναυτικής παράδοσης} του Δήμου Μονεμβασιάς προϋπολογισμού 86.000,00€ .
Στους Μολάους, σήμερα, την 21-06-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 14323/17-06-2013
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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Ιατρόπουλος Δημήτριος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Χαραμής Αντώνης

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαμπος

4. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)

Λύρας 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 τα οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 , έχει ενταχθεί η εργασία με τίτλο{
Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής παράδοσης } προϋπολογισμού
86.000,00€ στο Κ.Α 70-6261.001
Προκειμένου να προχωρήσουμε στον καθορισμό των όρων δημοπρασίας της εν
λόγω εργασίας απαιτείται να έχουμε έγκριση τευχών δημοπράτησης από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων την οποία δεν μας
έχουν αποστείλει ακόμα.
Κατόπιν αυτού προτείνω την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της
Ο.Ε.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου
και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζουν ομόφωνα
Όπως αναβάλλουν την συζήτηση του ανωτέρω θέματος για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

