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Αριθ.Αποφ. 310/2013
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Μελέτη ανάπλασης και
φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 31-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 25032/25-10-2013
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
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Ιατρόπουλος Δημήτριος
6. Χαραμής Αντώνιος
7. Καλογερίνης Ηλίας(Αναπ. Μέλος)
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:
Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών , πολεοδομίας & περιβάλλοντος του Δήμου
μας απέστειλε την αριθ. 159/2013 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) που αφορά την
«Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας» του Δήμου
Μονεμβασίας.
Σύμφωνα με την αριθ. 9/2013 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) της Δ/νσης Τεχνικών
υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου μας , η προαναφερόμενη μελέτη ανέρχεται
στο ποσό των 14.000,00€ με Φ.Π.Α..
Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω του ότι κανένα μελετητικό γραφείο
δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να προχωρήσουμε

στην ανάθεση της εκπόνηση της μελέτης σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
επιτροπής
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την 159/2013 τεχνική
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας & περιβάλλοντος του Δήμου
μας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Όπως αναβάλλει σε επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής την
ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού
Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
της παρούσης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

