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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 07/26-03-2013 
Αριθ.Αποφ.  65/2013 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο { Μελέτη αποκατάστασης-
συντήρησης τοιχογραφιών  μνημείων της ΔΕ Βοιών }.     
 
 Στους Μολάους, σήμερα, την  26-03-2013  ημέρα Τρίτη 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.  5841/21-03-2013 

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)                      

3.Μαυρομιχάλης Κων/νος    

4. Λύρας Χαράλαμπος  

5. Χαραμής Αντώνης                      

6. Μαρούσης Χαράλαμπος  

7. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος)  

  
      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 και παρευρέθησαν . 

 
  Ο κ.  Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε  τα εξής: 
Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών , πολεοδομίας & περιβάλλοντος του Δήμου μας  

απέστειλε  την αριθ. 37/2013 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) που αφορά την «Μελέτη 
αποκατάστασης-συντήρησης τοιχογραφιών  μνημείων της ΔΕ Βοιών» του 
Δήμου Μονεμβασιάς. 

Σύμφωνα με την αριθ. 37/2013 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) της Δ/νσης Τεχνικών 
υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου μας  , η προαναφερόμενη μελέτη  ανέρχεται 
στο ποσό των 5.100,00€ με  Φ.Π.Α.. 

Κατά το άρθρο 209 παρ.3 του Ν.3463/ 06 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, η 
οικονομική  Επιτροπή δύναται με απόφασή της να αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή την 



εκπόνηση μελέτης υπό την προϋπόθεση ότι «η προεκτιμώμενη  αμοιβή όλων των 
σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη 
κατηγορία μελέτης», προϋπόθεση η οποία υφίσταται για την εν λόγω μελέτη. Η 
χρήση της διατάξεως αυτής και η άμεση εκπόνηση της μελέτης κρίνεται απαραίτητη 
για την προετοιμασία και την ωρίμανση του έργου. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι το μελετητικό γραφείο που έδειξε 
ενδιαφέρον για την εκπόνηση της μελέτης δεν έχει τα απαραίτητα μελετητικά πτυχία , 
κατά συνέπεια προτείνω όπως αναβάλλουμε την ανάθεση της εν λόγω μελέτης σε 
επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε.    

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την 37/2013 τεχνική 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας & περιβάλλοντος του Δήμου 
μας,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

Όπως αναβάλλει σε επόμενη συνεδρίαση την ανάθεση της μελέτης με τίτλο  
«Μελέτη αποκατάστασης-συντήρησης τοιχογραφιών  μνημείων της ΔΕ Βοιών» 
ώσπου να υπάρξει προσφορά από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο με τα απαραίτητα 
μελετητικά πτυχία. 

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)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
                                                                       6)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                                                           
                                                     Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

Δελήγιαννης Νικόλαος    


