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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/27-10-2020 
Αριθ.Αποφ. 271/2020    

ΘΕΜΑ: Περί μερικής ανάκλησης της αριθ.58/2020 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

     Στους Μολάους, σήμερα την  27-10-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 12918/22-10-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά  μέλη   , δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής 

     

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 21ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα    

εξής: 

Με την αριθ  58/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πίστωση ποσού 

1.153,63€ για την μετατόπιση στύλου στην κοινότητα Πακίων με  έκδοση χρηματικού 
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εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Πατσά Σοφίας, και  ορίσθηκε ότι η 

απόδοση του λογ/σμού θα γίνει έως την 10/6/2020. 

Η ανωτέρω δαπάνη εκ παραδρομής  δεν πληρώθηκε και ούτε μπορεί να πληρωθεί γιατί 

η απόδοση του λογ/σμου του εντάλματος προπληρωμής  έληγε στις 10/6/2020. 

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι προκειμένου να εκτελεσθεί η ανωτέρω εργασία  

θα πρέπει η οικονομική επιτροπή  να προβεί σε μερική ανάκληση της αριθ. 58/2020 ΑΟΕ 

και συγκεκριμένα στο μέρος της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  για την εργασία της 

μετατόπισης στύλου στην κοινότητα Πακίων ποσού 1.153,63€ γιατί παρήλθε ο χρόνος 

απόδοσης λογαριασμού  και στην συνέχεια  με νεότερη  απόφαση της ΟΕ  όπως προβούμε  

στην επανέκδοση εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας και 

κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

     Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον  πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Την αριθ. 58/2020 ΑΟΕ  

 το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

 

Αποφασίζει ομόφωνα    
 

     Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου της ΟΕ και κάνει  μερική ανάκληση της 

αριθ. 58/2020 ΑΟΕ και συγκεκριμένα στο μέρος της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  

για την εργασία της μετατόπισης στύλου στην κοινότητα Πακίων ποσού 1.153,63€ για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.         

 

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ                                   


