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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/11-11-2016 
Αριθ.Αποφ. 296/2016    

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των 
αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και την μεταφορά αυτών από την 
ΔΚ Νεάπολης στην Αθήνα.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2016  ημέρα Παρασκευή 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.  17522/07-11-2016 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) 

2 Μαρούσης Χαράλαμπος 

3. Χριστάκος Σταύρος      

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη      

  Δουμάνη Σοφία 

  Καλογερίνης Ηλίας 

 

 
     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 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

      Την  31-10-2016 εντοπίστηκαν από τις Λιμενικές αρχές Β.Α των Αντικυθήρων εξήντα πέντε 

(65) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί τρίτων χωρών οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην ΔΚ 

Νεάπολης, οπότε υπήρξε  επιτακτική ανάγκη του Δήμου  να ανταποκριθεί στις ανάγκες σίτισης 

και προσωπικής υγιεινής των ανωτέρω καθώς και την μεταφορά τους στην Αθήνα όποτε κάτι 

τέτοιο θα ήταν εφικτό.    

       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος λόγω του κατεπείγοντος  , βάσει του άρθρου 58 παρ. 

2 του ν.3852/2010 όταν θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου μπορεί  να αποφασίζει για θέματα 
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που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΟΕ και οφείλει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση να 

υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του. Κατά συνέπεια  εξεδόθησαν οι αριθ.  376/01-

11-2016 & 377 /02-11-2016 αποφάσεις Δημάρχου, όπου η 376/2016 απόφαση αφορούσε τον 

προσωρινό χώρο διαμονής & την ανάθεση προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης , σίτισης και 

προσωπικής υγιεινής των παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, ενώ η 377/2016 απόφαση 

αφορούσε την μεταφορά   των ανωτέρω από την ΔΚ Νεάπολης στην Αθήνα σε μόνιμο χώρο 

διαμονής. 

       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε  συνεχίζοντας κάλεσε τα μέλη της αποφασίσουν σχετικά με την 

έγκριση ή μη των ανωτέρω αποφάσεων Δημάρχου. 

        Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του 

Προέδρου ,τις  αριθ. 376/01-11-2016 & 377/02-11-2016  αποφάσεις Δημάρχου, τις διατάξεις  

των άρθρων 58 παρ. 2 &  72 του ν. 3852/2010 :   

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

 

           Εγκρίνει τις αριθ. 376/01-11-2016 & 377/02-11-2016 αποφάσεις  Δημάρχου, όπου η 

376/2016 απόφαση αφορούσε τον προσωρινό χώρο διαμονής & την ανάθεση προμήθειας ειδών 

πρώτης ανάγκης , σίτισης και προσωπικής υγιεινής των παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, 

ενώ η 377/2016 απόφαση αφορούσε την μεταφορά   των ανωτέρω από την ΔΚ Νεάπολης στην 

Αθήνα σε μόνιμο χώρο διαμονής.  

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                                    
                                                                         2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                               3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  
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