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Νο 11/31-05-2016 
Αριθ.Αποφ.  141/2016 

ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης της αριθ. 106/2016 ΑΟΕ  περί απευθείας ανάθεσης του 
έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Βοιών} του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 

         Στους Μολάους, σήμερα την  31-05-2016  ημέρα Τρίτη  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.  7820/27-05-2016 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) 

2 Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας 

 

  

        Δουμάνη Σοφία  

       Μαρούσης Χαράλαμπος   

       Αναγνωστοπούλου Ελένη         

  

  

     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 δεν  παρευρέθησαν. 

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

        Με την 106/2016 απόφαση Ο.Ε το έργο { Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων 

ΔΕ Βοιών }   είχε ανατεθεί στον εργολάβο ΔΕ κ. Μαραβέλια Παναγιώτη   , ο οποίος 

όμως δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης ελλείψει απαραίτητων δικαιολογητικών, 
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και  κατά συνέπεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάκληση της εν λόγω απόφασης  

και σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε  στην ανάθεση του ανωτέρω έργου.   

    Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι επιπλέον  υπήρξαν προβλήματα με 

την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου  για αυτό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας 

θα πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να γίνει η ανάθεση 

του έργου.   

      Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω στα μέλη της  Οικονομική Επιτροπή την  ανάκληση 

της αριθ. 106/2016 ΑΟΕ .  

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη 

την 106/2016 ΑΟΕ  , και  έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: α) των άρθρων  93  ,  103  και 

208  του ΔΚΚ Ν. 3463/2006  β)  του Ν. 3731/08  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

     Όπως προβεί στην ανάκληση της αριθ. 106/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή 

κοιμητηρίων ΔΕ Βοιών } για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της 

παρούσας.  

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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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