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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 23/24-05-2017
Αριθ.Αποφ. 146/2017
ΘΕΜΑ : Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού
με είδη επίπλωσης και είδη λινοθήκης για την ανακαινισμένη πτέρυγα της Μ.Ε
Μολάων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Στους Μολάους, σήμερα την 24-05-2017 ημέρα Τρίτη

και ώρα 11:00 π.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7442/18-05-2017 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
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)

2. .Χριστάκος Σταύρος
3. Σουρλάς Ιωάννης
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. 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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Την από 22-05-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας ,
παιδείας και πολιτισμού στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού (είδη επίπλωσης, είδη
λινοθήκης και ηλεκτρολογικά - ηλεκτρονικά είδη) για την ανακαινισμένη πτέρυγα της Μ.Ε.
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Μολάων.
Έχοντας υπόψη:
1) Την ΚΥΑ αριθ. 127176/Η/4-11-2011 άρθρα 37, 38
2) Το με αριθ. πρωτ. 19089/02-12-2016 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασιάς με συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές των ειδών εξοπλισμού
3) Την με αριθ. 4548/249/30-01-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
4) Το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1.ε,
5) Την απόφαση 103/11.04.2017 (ΑΔΑ:7ΤΚΙΩΚ9-2ΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού για την
ανακαινισμένη πτέρυγα της Μαθητικής Εστίας Μολάων πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή
παραλαβής των ειδών από το Δήμο μας.
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1.ε. για τη διεξαγωγή δημοπρασιών και
την αξιολόγηση προσφορών η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη
συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των ειδών του εξοπλισμού για την ανακαινισμένη
πτέρυγα της Μαθητικής Εστίας Μολάων.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής εξοπλισμού

και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε να αποφασίσουν

σχετικά.
Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους της από 22-05-2017 εισήγηση

του

Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, τις διατάξεις του ν.3852/2010 άρθρο 72
παρ. 1.ε , και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού με είδη
επίπλωσης και είδη λινοθήκης για την ανακαινισμένη πτέρυγα της ΜΕ Μολάων από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Τακτικά μέλη
1. Πατσά Σοφία του Αντωνίου, κλάδου Π.Ε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ως
πρόεδρος
2. Καζαντζίδης Παναγιώτης του Δημητρίου, κλάδου Τ.Ε Οικονομικού
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3. Πλαγιανού Μαρία του Βασιλείου, Τ.Ε Τεχνολόγων Πολ. Μηχανικών
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

