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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/24-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 34/2020    

ΘΕΜΑ:     Περί έγκρισης της αριθ. 4/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)  οικ. έτους 2020.  

  

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-02-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2090/20-02-2020 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   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    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 δεν  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

     Την αριθ. 04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας  [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.], 

του Δήμου , με την οποία εγκρίνεται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 



(ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 και εισηγείται την έγκρισή της από την Οικονομική 

Επιτροπή .   

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 περ. vi.  του ν.4623/2019  όπου η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει : για την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, 

των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των 

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου. 

      Στην συνέχεια  η Οικονομική Επιτροπή   αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

         Εγκρίνει την αριθ. 04/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.],, η οποία εγκρίνει το 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020. 

   

 
      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            
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