
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 17/18-08-2015 
Αριθ.Αποφ.  206/2015 

ΘΕΜΑ:    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση περίφραξης 
περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτηρίου (πρώην σφαγεία)στην ΤΚ Αγίων 
Αποστόλων} προϋπολογισμού 2.249,00€. 
 
 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  18-08-2015  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. 14073/14-08-2015 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. Χριστάκος Σταύρος 

3. Τσαφατίνου Κατερίνα  

4. Σουρλάς Ιωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6. Βελιώτης Ευστάθιος 

           Μαρούσης Χαράλαμπος 

           Καλογερίνης Ηλίας 

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

       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 θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

       Με την αριθ. 174/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του  

προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2015 και    εγγράφηκε πίστωση 2.249,00€  

για το έργο με τίτλο  { Συντήρηση περίφραξης περιβάλλοντος χώρου δημοτικού 

κτηρίου (πρώην σφαγεία)στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων }  σε  βάρος του  ΚΑ 30-

7331.022  και  εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015. 

 



       Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την τεχνική περιγραφή 

της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου του έργου «Συντήρηση περίφραξης περιβάλλοντος 

χώρου δημοτικού κτηρίου (πρώην σφαγεία)στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων» λέγοντας 

ότι έγινε έρευνα στην αγορά και δυστυχώς το ποσό που διατίθεται είναι μικρό για τη 

συγκεκριμένη εργασία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να αυξήσουμε την πίστωση του έργου η οποία θα γίνει με αναμόρφωση του 

ποσού.  

       Έτσι λοιπόν προτείνεται να αναβάλλουμε το θέμα και θα επανέλθουμε έπειτα από τη 

σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού.  

       Τα μέλη της ΟΕ αφού  άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική 

συζήτηση:  

       

Α π ο φ α σ ί  ζ ο υ ν  Ομόφωνα  
     
 

 Αποσύρουν το θέμα και θα επανέλθουν κατόπιν αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                          3) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
                                                  4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                       5) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                                    Γεώργιος Κοντραφούρης 


