ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 23/29-10-2015
Αριθ.Αποφ. 285/2015
ΘΕΜΑ: Έκτακτη απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντιδιαβρωτικά έργα
πλησίον νηπιαγωγείου και παιδικού Νεάπολης } προϋπολογισμού 12.589,00€ του
Δήμου Μονεμβασίας .
Στους Μολάους, σήμερα, την 29-10-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19496/23-10-2015 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)

Δουμάνη Σοφία

2. Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος
4. Καλογερίνης Ηλίας
5.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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν.3852/2010
καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του
άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης
μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει
διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει
παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση έργου με
τίτλο { Αντιδιαβρωτικά έργα πλησίον νηπιαγωγείου και παιδικού Νεάπολης }
προκειμένου να επιτευχθεί προστασία των εν λόγω κτηρίων από πλημμυρικά φαινόμενα
λόγω βροχοπτώσεων , εξαιτίας των καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον που προκάλεσε
η μεγάλη πυρκαγιά της 17-07-2015 που έπληξε την περιοχή.
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η μελέτη που έχει συνταχθεί από την τεχνική
υπηρεσία του δήμου για το εν λόγω έργο δεν καλύπτει το μέγεθος του προβλήματος για
αυτό πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην εν λόγω μελέτη.
Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της ΟΕ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου και μετά από
διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Όπως αναβάλλουν την συζήτηση του εν λόγω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της ΟΕ
έως ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από την Τεχνική υπηρεσία της μελέτης του εν
λόγω έργου σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

