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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 22/01-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 202/2020    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης της αριθ. 16/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 

σχετικά με την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για 

χρηματοδότηση από το Δήμο». 

     Στους Μολάους, σήμερα την  01-09-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 9802/27-08-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

      Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε(5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 

 Την αριθ. 16/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. αυτής και αφορά 

στην κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων για 

χρηματοδότηση από το Δήμο.  

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

αποφασίζει : για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 

παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της 

απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη 

εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 

      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η 

διαφορά μεταξύ των εσόδων και εξόδων για το έτος  2020, ανέρχεται στο ποσό των 

113.900,00 €, το οποίο θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Δήμο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. 

      Η  Κοινωφελής  Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος, ως κοινωφελής επιχείρηση, 

καλείται να αποτελέσει  ένα  χρηστικό  εργαλείο για την ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών και στους τομείς της παιδείας και του περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας μέσα 

στα όρια που ορίζει ο Δημοτικός  και  Κοινοτικός Κώδικας και ως εκ τούτου κρίνεται 

επιβεβλημένη η χρηματοδότησή της για την εύρυθμη λειτουργία της.  

    Στην συνέχεια  η Οικονομική Επιτροπή   αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από 

διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος 

Δήμου Μονεμβασίας  [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.],  με το ποσό των 113.900,00 € σύμφωνα με την 

εισηγητική έκθεση, όπως αυτή καταρτίσθηκε με την αριθ. 16/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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