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ΘΕΜΑ: Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης του Δήμου
Μονεμβασίας οικ. έτους 2014- Αναδιάρθρωση προϋπολογισμού σε τυχόν
υποδείξεις του παρατηρητηρίου.
Στους Μολάους, σήμερα, την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26129/11-11-2013
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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Λύρας Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Χαραμής Αντώνιος
6. Καλογερίνης Ηλίας (Αναπλ. Μέλος)
7. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος)
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 και παρευρέθησαν .
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε τα
εξής :
Μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 από την Ο.Ε θα πρέπει
να προβούμε στην κατάρτιση Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικ. έτους
2014.Αυτό θα ήταν δυνατό αν μας είχε αποσταλεί η έγκριση ή υποδείξεις από το
παρατηρητήριο κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να αναβάλλουμε την συζήτηση του ανωτέρω
θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της ΟΕ έως ότου έχουμε τα στοιχεία που
προανέφερα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου συζήτησε
επί του θέματος
Ομόφωνα

αποφασίζει

Όπως αναβάλλει σε επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
την συζήτηση του ανωτέρω θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

