
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/25-11-2013 
Αριθ.Αποφ.  334/2013 

ΘΕΜΑ: Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης του Δήμου 
Μονεμβασίας οικ. έτους 2014.  
 
        Στους Μολάους, σήμερα, την  25-11-2013  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.  26952/21-11-2013 
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. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος) 

2. Μαυρομιχάλης Κων/νος                   Λύρας Χαράλαμπος    

3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Ιατρόπουλος Δημήτριος   

4. Χαραμής Αντώνιος 

5. 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. 

Ο κ.  Αντιπρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών   τα εξής: 
 

 Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13).   

 Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 

ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016".   

  Την υπ' αριθμ. Οικ 47490/18.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση 

υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ.έτος 2013.    



 Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών 

και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 

Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013. 

  Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών 

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 

Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και 

την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο 

του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.  

           Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα  με το άρθρο  4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε 

στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

(εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που 

εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

    Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, 

καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα 

οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία. 

    Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής 

δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο 

«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).  

-  Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου : Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη 

και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία 

συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου 

οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων 

και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο 

βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και με γνώμονα το επίπεδο 

συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το 

σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12.  

Δηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία 

εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα 
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και τρίμηνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-

Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). 

        Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του 

προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση 

του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, 

με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους 

που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

    Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  πρέπει να προχωρήσουμε στην     κατάρτιση  

του «Ολοκληρωμένου προγράμματος  δράσης» και  να το υποβάλλουμε  προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού 

του δήμου Μονεμβασίας  οικ. έτους 2014 από την ΟΕ έχει γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του παρατηρητηρίου όπως τέθηκαν με το υπ΄αριθ. 787/24-10-2013 

έγγραφό του .  

                  Τα μέλη της ΟΕ λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του, τις διατάξεις του 

ν. 4111/2013, τις διατάξεις του ν.4093/12 , την υπ' αριθμ. Οικ 47490/18.12.2012 

κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών,  και μετά από 

διαλογική συζήτηση       

 
Αποφασίζουν   ομόφωνα  

 

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

του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014, 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.  
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                              1)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                     2)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                                 

                                           3)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
                                        4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

    
 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.  

 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 


