ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 04/28-02-2014
Αριθ.Αποφ. 50/2014
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή
κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 28-02-2014 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10:30

π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,

ύστερα από την αριθ. πρωτ.

3931/24-02-2014 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)

Λύρας Χαράλαμπος

3.Μαυρομιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαμπος

4. Σουρλάς Ιωάννης(Αναπ. Μέλος)

Χαραμής Αντώνιος

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:
Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
εγγράφηκε πίστωση 12.600,00€ στον ΚΑ 45-7336.005 με τίτλο << Συντήρηση και
επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων >> του Δήμου Μονεμβασίας και εντάχθηκε
στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας
απέστειλε την αριθ. 7/2014 Τεχνική Μελέτη του έργου «Συντήρηση και επισκευή
κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων» προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00€ μαζί με το
Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε την 07-02-2014 από την μηχανικό κ. Πατσά Σοφία ,
και θεωρήθηκε την ίδια ημέρα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ,Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή έχουν προκύψει άλλες εργασίες οι
οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική μελέτη, προτείνω την αναβολή
του θέματος και θα επαναφέρουμε το θέμα σε άλλη συνεδρίαση της Ο.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναβάλει το θέμα για τους λόγους που έχουν αναφερθεί στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

