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ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2013 Δήμου
Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 21-01-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 929/17-01-2013
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)

Μαρούσης Χαράλαμπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6. Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής ανέφερε τα εξής.
Στην παρ.4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Εκτελεστική
Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για
ΕΠΔ και τον προϋπολογισμό

και εισηγείται το προσχέδιο του ΕΠΔ και του

προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή , προκειμένου η τελευταία να προβεί
στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό Συμβούλιο.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η
Εκτελεστική Επιτροπή:
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α) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την
οικονομική επιτροπή.
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 1/10-01-2013
απόφαση για το προσχέδιο του Ετήσιου προγράμματος Δράσης του οποίου
παράρτημα αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα , ή οποία έχει ως εξής (συνημμένο
προσχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης) :

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και έλαβε υπόψη της :
- την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- την υπ’ αριθ.1/10-01-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
εισηγήθηκε το σχέδιο του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψήφησαν ο κ.Χριστάκος & ο κ.Χαραμής)
Την έγκριση του σχεδίου Ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013,
όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη

σχετική ψήφιση του.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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