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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 7/21-02-2017 
Αριθ.Αποφ. 50/2017    

ΘΕΜΑ:   Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας – διάθεση πίστωσης συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο 
{Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας 
υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης}  
 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  21-02-2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2559/17-02-2017 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. Χριστάκος Σταύρος   

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

    Μαρούσης Χαράλαμπος 

    Δουμάνη Σοφία   

    Αναγνωστοπούλου Ελένη 

        Νομίμως κληθέντες 

   
      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 20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα  εξής:  

     Λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην μελέτη της προμήθειας με τίτλο 

{Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής 

του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης} προτείνω όπως αναβάλλουμε την λήψη 

απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και σε επόμενη συνεδρίαση της 

Ο.Ε  εφόσον διευθετηθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τις τεχνικές προδιαγραφές 



προβούμε στον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού. Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε να 

αποφασίσουν σχετικά. 

     Τα μέλη της Ο.Ε αφού άκουσαν την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση : 

Ομόφωνα Αποφασίζουν  

    Όπως αναβάλλουν την συζήτηση του εν λόγω θέματος. και σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε 

προβούν στο καθορισμό των όρων του διαγωνισμού  της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία 

συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του 

Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης}, όταν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις της 

μελέτης της προμήθειας.  

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

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

                                    2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
                                                       

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Κοντραφούρης Γεώργιος 

 
 

 
 


