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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/28-07-2015
Αριθ.Αποφ. 185/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών και
προμηθειών στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτου γεγονότος.
Στους Μολάους, σήμερα, την 28-07-2015 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12815/24-07-2015 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)

Δουμάνη Σοφία

2. Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Καλογερίνης Ηλίας

Χριστάκος Σταύρος

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη
5.Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπλ. 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 ΟΕ εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Την αριθ. 232/2015 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και
προμηθειών στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτου γεγονότος και συγκεκριμένα την
ανάγκη υπηρεσιών φιλοξενίας των πυρόπληκτων πολιτών καθώς και την
προμήθεια ειδών διατροφής αυτών καθώς και του προσωπικού πυρόσβεσης από
την πυρκαγιά που έπληξε την ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας την 17-07-2015.
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Την υπ΄αριθ. πρωτ. 4854/17-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας περί κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , λόγω εκδήλωσης
πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας.
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το
οποίο ,όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος
μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής
ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι ο κ.
Δήμαρχος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που προκλήθηκαν
από την μεγάλη πυρκαγιά της 17-07-2015 στην ΔΕ Βοιών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
του προχώρησε στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών και προμηθειών και συγκεκριμένα:
Στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE έδρα Νεάπολη Βοιών υπηρεσίες φιλοξενίας σε
πυρόπληκτους πολίτες και διάθεση ειδών διατροφής (νερά- αναψυκτικά- πρόχειρο
φαγητό) μέχρι του ποσού των 2.400,00€
Στον ΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ενοικιαζόμενα δωμάτια στην παραλία Νερατζιώνα στον
Κάμπο Βοιών, υπηρεσίες φιλοξενίας πυρόπληκτων πολιτών μέχρι του ποσού των
300,00€
Στον ΣΩΤΗΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με έδρα τη Νεάπολη Βοιών την
προμήθεια νερών, αναψυκτικών και πρόχειρου φαγητού μέχρι του ποσού των
500,00€
Στο SUPER MARKET ΜΕΝΤΗΣ με έδρα τη Νεάπολη Βοιών την προμήθεια νερών,
αναψυκτικών, κρουασάν και λοιπών μικροειδών διατροφής, μέχρι του ποσού των
600,00€
Στο SUPER MARKET ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ με έδρα τους Μολάους την προμήθεια ειδών
για τη δημιουργία τοστ-σάντουιτς κλπ, μέχρι του ποσού των 200,00€
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του
Προέδρου , την αριθ. 232/17-07-2015 απόφαση Δημάρχου, ,τις διατάξεις των άρθρων 58
παρ. 2 & 72 του ν. 3852/2010 :
Ο μόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την αριθ. 232/17-07-2015 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση
υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτου γεγονότος και
συγκεκριμένα την ανάγκη υπηρεσιών φιλοξενίας των πυρόπληκτων πολιτών
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καθώς και την προμήθεια ειδών διατροφής αυτών καθώς και του προσωπικού
πυρόσβεσης από την πυρκαγιά που έπληξε την ΔΕ Βοιών του Δήμου
Μονεμβασίας την 17-07-2015.
Διαθέτουν πίστωση ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 00-6433

του

προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας για την κάλυψη των
ανωτέρω δαπανών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

