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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/23-02-2017 
Αριθ.Αποφ. 52/2017    

ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών 
παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών ,καθώς και την μεταφορά αυτών.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  23-02-2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2874/23-02-2017 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. Δουμάνη Σοφία   

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5.Χριστάκος Σταύρος 

6. Μαρούσης Χαράλαμπος 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

               Κανείς 

    

     
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 
      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  έθεσε υπόψη των μελών της 

τα εξής:  

       Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις  η πρόσκληση για σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή 

να γνωστοποιηθεί στα μέλη της την ημέρα της συνεδρίασης ,και πριν από την συζήτηση η 

επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.     

       Έτσι το θέμα που έχει προκύψει , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου ότι πρέπει 

να συζητηθεί άμεσα,  για  αυτό σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση ,  αφορά απόφαση Ο.Ε 

για την έκτακτη ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών   



παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών ,  οι οποίοι όμως μεταφέρθηκαν  σε χώρο διαμονής  

της Αθήνας.    

      Κατά συνέπεια δεν απαιτήθηκαν δαπάνες για την σίτιση και την υγιεινή των 

μεταναστών οπότε δεν χρειάζεται να προβούμε σε έκτακτη ανάθεση προμηθειών για την 

κάλυψη των αναγκών τους.   

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                         2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                        3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                          4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                             5)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                      6)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                           
 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Κοντραφούρης Γεώργιος  


