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                                                                              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 9
η
 Ιουλίου 2020, ημέρα 

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

Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των  παρακάτω  θεμάτων: 

 

1. Περί υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, για τις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και 

Μονεμβασίας. 

2. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών 

επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28 ευρώ/ 

3. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων  του Β΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου 

Μονεμβασίας. 

4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή. 



5. Περί έγκρισης ή μη  πρακτικών δημοπρασίας  για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- 

παραλίας οικ. Έτους 2020.   

6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του 

Δήμου Μονεμβασίας. 

7. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου. 

8. Περί διαγραφές χρεών. 

9. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. πρωτ. 6559/26-06-2020 απόφασης Δημάρχου για 

κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 

10. Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης 

ενδικοφανών προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά αποφάσεων της 

Ρ.Α.Ε. 

11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 

τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (ΑΑ 168/1996) και προσθήκη 

καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} του Δήμου 

Μονεμβασίας. 

12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 

τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ 

Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας. 

13. Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου 

με τίτλο { Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας 

} του Δήμου Μονεμβασίας. 
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