
  
                                                                       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 18-04-2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -5098-  
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ       
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος 
Τηλ: 2732360571 
Fax: 2732360555                                   
                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη 

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη 

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία 

                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη  

                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                              

                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη 

                                                                              Τακτικά Μέλη  
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής 
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας 

  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     
της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους        

                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας)   
 
  Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των  κατωτέρω 

θεμάτων: 

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

2. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.  

3. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων 

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας οχημάτων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού {Καλαθοφόρο όχημα –προϋπολογισμού 90.000,00 € (Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). 

4. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 53.795,76€. 

5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών, προϋπολογισμού 

460.114,40 €. 

6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης πυλώνων, πίλαρ και 

λοιπών ειδών φωτισμού Δ.Ε Βοιών προϋπολογισμού 49.836,22€. 

7.  Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών για τις 

αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών  δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα 

,Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας. 

8. Περί έκτακτης ανάθεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στην  

ΔΕ Ζάρακα Δήμου Μονεμβασίας. 

9. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση 

επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 

{Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων}. 

10. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή αποζημίωσης 

της κ. Καστανιά Χρυσούλας κατά του Δήμου Μονεμβασίας.} 



11. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση 

επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 

{Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας}. 

12. Περί έγκρισης  πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 

του έργου με τίτλο «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 

και λοιπές δράσεις». 

13. Περί έγκρισης  πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 

της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και 

μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων». 

 


