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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/20-07-2016
Αριθ.Αποφ. 197/2016
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της 162/2016 ΑΟΕ που αφορά την έκτακτη ανάθεση εργασιών
μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων
αντλιοστασίων στις ΤΚ της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την 20-07-2016 ημέρα Τετάρτη 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. 11037/15-07-2016 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)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Χριστάκος Σταύρος

3. Μαρούσης Χαράλαμπος

Καλογερίνης Ηλίας

4. Βελιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος)

Αναγνωστοπούλου Ελένη

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 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθμό 162/2016 ΑΟΕ είχαμε προχωρήσει στην έκτακτη ανάθεση εργασιών
μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις
ΤΚ της ΔΕ Μονεμβασίας.
Διαπιστώθηκε όμως ότι το Πρωτογενές Αίτημα είχε εκδοθεί ετεροχρονισμένα και
υπήρχαν ασάφειες στην Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, με συνέπεια τη μη σωστή
λειτουργία της ανάθεσης.
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Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να ακυρώσουμε την αριθ. 162/2016 ΑΟΕ και θα
επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να προχωρήσουμε στην
ανάθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη του την αριθ.
162/2016 ΑΟΕ, μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ακυρώνει την αριθμό 162/2016 ΑΟΕ για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

