
                                                                 
                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 25/23-12-2013 
Αριθ.Αποφ.  378/2013 

ΘΕΜΑ:     Καθορισμός όρων δημοπρασίας-διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Συλλογή και μεταφορά των 
ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους}.  
 
          Στους Μολάους, σήμερα, την  23-12-2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  29385/19-12-2013 

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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)            Ιατρόπουλος Δημήτριος 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      Μαρούσης Χαράλαμπος 

3.Μαυρομιχάλης Κων/νος             Χαραμής Αντώνιος 

4.Λύρας Χαράλαμπος  

5.Ηλίας Καλογερίνης (Αναπλ. Μέλος)   

                    

 
     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 Ο.Ε εισηγούμενος  το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής: 
 

Την αριθ. 328/2013 απόφαση του Δ.Σ. Μονεμβασίας με την οποία εγκρίθηκε η 
υλοποίηση του προγράμματος συλλογής-μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών 
και η διενέργεια της εργασίας  με ανοικτό διαγωνισμό. 

 
         Κατόπιν των ανωτέρω για την εκτέλεση της εργασίας θα έπρεπε να προβούμε 
στον καθορισμό των όρων δημοπρασίας και στην διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης , δεν υπάρχει όμως εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του 



Δήμου , κατά συνέπεια θα πρέπει να αναβάλλουμε της συζήτηση του ανωτέρω 
θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της ΟΕ 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε 
υπόψη την 328/2013  απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του π.δ/τος 28/80 και  των 
άρθρ. 103  παρ. 2γ &  209 του Ν. 3463/06 [Κ.Δ.Κ],,  
 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

         Όπως αναβάλλει την συζήτηση του ανωτέρω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση 

της Ο.Ε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας. 
  

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
  
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 
                                                                                                                                             
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

    

Γεώργιος Κοντραφούρης 

 

 


