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ΘΕΜΑ: Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί τροποποίησης ΟΠΔ οικ. έτους 2020. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  10-02-2020  ημέρα Δευτέρα 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. 1433/06-02-2020 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) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας      

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Καλογράνης Δημήτριος   

7) Κόκκορης Παναγιώτης  (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. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

Με την αριθ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που εκδόθηκε για την ορθή κατάρτιση και έλεγχο 

των πινάκων στοχοθεσίας ορίζεται ότι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου και ΝΠΔΔ θα πρέπει 

να αναμορφωθούν υποχρεωτικά έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η 

στοχοθεσία.  

Επομένως η αναμόρφωση του ΟΠΔ συμβαδίζει με αυτή του Π/Υ.     



 
    Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  πρέπει να προχωρήσουμε στην     αναμόρφωση 

του «Ολοκληρωμένου προγράμματος  δράσης» 2020 και  να το υποβάλλουμε  προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ανωτέρω ΚΥΑ`.  

     Το μέλος της Ο.Ε κ. Καλογράνης Δημήτριος ανέφερε ότι θα καταψηφίσει την 

υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2020 διότι σαν παράταξη έχουν προσφύγει κατά της 

απόφασης ΔΣ  περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Με την πρόταση του κ. Καλογράνη συμφώνησε και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ 

κ. Κόκκορης Παναγιώτης.    

     Τα μέλη της ΟΕ λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του πρόεδρου , τις απόψεις του κ. 

Καλογράνη, τις διατάξεις του ν. 4111/2013, την αριθ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 

3635 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,  και μετά από 

διαλογική συζήτηση       

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία    

(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη & Κόκκορη) 

 

      Τη αναμόρφωση του σχεδίου «Ολοκληρωμένου προγράμματος  δράσης» (ΟΠΔ) 

του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2020, 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  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

                                              6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 


