
                                                                                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι 22-05-2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 4926 
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ       
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος 
Τηλ: 2732360571 
Fax: 2732360555                                   
                                                                 Κ.κ.   1) Χριστάκο Σταύρο 

                                                                          2) Σουρλά Ιωάννη  

                                                   Προς:             3) Καλογερίνη Ηλία 

                                                                          4) Παπαδάκη Πιερρή 

                                                                          5) Παναρίτη Ηλία                                                                             

                                                                          6) Καλογράνη Δημήτριο 

                                                                              Τακτικά Μέλη  
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής 

 
                                            
 Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής. 

      Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης 

Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο 

στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 

20930/31-03-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.  

 

    Καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  

κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί  την 26
η
 Μαΐου 2020, ημέρα  Τρίτη 

και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των  παρακάτω  θεμάτων: 

 

1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και 

εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€ 

2. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων  «Οικονομική Προσφορά», 

μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων και 

εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 74.400,00€. 



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

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €. 

4. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ 

Ν.4412/2016). 

5. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω 

των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών υδρομετρητών   

προϋπολογισμού 460.114,40€. 

6. Περί άσκησης η μη  ενδικοφανoύς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σχετικά με την υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητική πράξη 

Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  

7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση 

επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 

{Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μετ/σης } του Δήμου Μονεμβασίας. 

8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων 

του Δήμου Μονεμβασίας. 

9. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί α)καθορισμού  τιμήματος   απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης  για τους έχοντες 

το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)  & β) καθορισμού τιμής 

εκκίνησης  μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν 

δημοπρασίας . 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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