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ΘΕΜΑ: Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου
Μονεμβασίας Οικ. έτους 2017.

Προγράμματος

Δράσης

του

Δήμου

Στους Μολάους, σήμερα την 28-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18632/24-11-2016 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)

Δουμάνη Σοφία

2 Καλογερίνης Ηλίας

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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 δεν
παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της τα εξής::
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
149 του Ν.4270/14, ο Δήμος μας

που είναι ενταγμένος στο Μητρώο φορέων Γενικής

Κυβέρνησης ,είναι υπόχρεος να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) το οποίο
αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2017.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος
εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος ως προς την χρονική πορεία
εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών , σε

επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια
του έτους ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο , το οποίο
αξιολογεί προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε
περίπτωση που εμφανίζονται υπερτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.
Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του
Δήμου, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ,το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης,
το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου
υποβάλλεται προς ψήφιση ,μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο έως την 31η
Οκτωβρίου και έπειτα προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Για την κατάρτιση του ΟΠΔ θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-02-2013 του
Υπουργείου εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο ,
το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και
αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα θα καταρτιστεί με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του
προϋπολογισμού υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
σύνολο των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου και του ταμειακού υπολοίπου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/30-10-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών
αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) , το πενταετές
και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν

οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης

αυτών , ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου
αντικαταστάθηκε με το πίνακα 5Α , συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο
προϋπολογισμό και την στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.
Έτσι η ΟΕ καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, και
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής το ΟΠΔ το οποίο αποτελείται από τον
πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου υποβάλλεται προς ψήφιση μαζί
με τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρέπει να προχωρήσουμε στην
«Ολοκληρωμένου προγράμματος

δράσης» και

να το υποβάλλουμε

κατάρτιση του
προς έγκριση στο

Δημοτικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου Μονεμβασίας
οικ. έτους 2017 από την ΟΕ έχει γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου`.
Στην συνέχεια το μέλος

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη

παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι το ΟΠΔ είναι μια συμπυκνωμένη μορφή των στόχων και των
δράσεων του ήδη υλοποιηθέντος προϋπολογισμού για να ορίσει τους στόχους και τις μεθόδους
του επόμενου προϋπολογισμού. Περιορίζεται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο και ακολουθεί
τον βηματισμό των μνημονίων. Κατά συνέπεια καταψηφίζω το προτεινόμενο σχέδιο ΟΠΔ οικ.
Έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.

Τα μέλη της ΟΕ λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του πρόεδρου , τις απόψεις της κ.
Αναγνωστοπούλου, τις διατάξεις του ν. 4111/2013, τις διατάξεις του ν. 4270/2014, τις υπ'
αριθμ. Οικ

7261/26-02-2013, 41308/30-10-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις υπουργείου

Εσωτερικών και Οικονομικών, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψήφησε η κ. Αναγνωστοπούλου )
Τη σύνταξη του σχεδίου «Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης» (ΟΠΔ) του Δήμου
Μονεμβασίας για το έτος 2017, 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

