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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 264/2011

« Περί Αναθέσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του
Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μ ονεμβασιάς, στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα
– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – αναμόρφ ωση δημ. προϋπολογισμού» .
Στους Μολάους σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 16/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Τσάκος Κων/νος (Σχετ. 211/2011 Α.Δ.Σ.)
2.
Βουνελάκης Γεώργιος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
3. Μέντης Γεώργιος
4.
Καλογερίνης Ηλίας
5.
Κολλιάκος Ιωάννης
6.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7.
Λύρας Χαράλαμπος
8.
Μαρούσης Χαράλαμπος
9.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Κρυπωτός Παναγιώτης
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελέας, Ραμάκης
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Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 που αφορά τις ειδικές ρυθμίσεις για τις
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια,
όπως αυτά διαμορφώνονται με τη υπ’ αριθ. 35130/739/9-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄ /11-8-2010)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3.
Τις διατάξεις των άρθρων 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν. 3463/2006 που αφορούν την
εκπόνηση, το χρόνο κατάρτισης, το περιεχόμενο, τη δομή και την κατάρτιση του επιχειρησιακού
προγράμματος.
4.
Το άρθ. 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 18 παρ. κα του ν.
3870/2010.
5.
Την αριθ. 5694/3-02-2011 απόφαση τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007
Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού».
6.
Το τεύχος προδιαγραφών και προεκτίμησης αμοιβής υπηρεσιών συμβούλου για την
υποστήριξη του Δήμου Μονεμβασιάς για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που
συνέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου και εγκρίθηκε από τον Δήμαρχο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν η αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου, Πρόεδρος της
Ομάδας Έργου για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ο δημοτικός
σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Χριστάκος Σταύρος μέλος της ίδιας ομάδας, οι οποίοι διεξοδικά
ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
Για τη δομή, το περιεχόμενο και οι στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική νομοθεσία και θα ληφθούν υπόψη κατά τις διεργασίες
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς.
Συνοπτικά αφορά:
Σκοποί των πενταετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων

Οι γενικοί σκοποί των πενταετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής
και εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα
πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με
απώτερους σκοπούς :
α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του
και
β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του.
α] Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την
ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς:
- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
- Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος
- Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης
Η δραστηριοποίηση των ΟΤΑ στους προηγούμενους τομείς γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής
τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης
κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων.
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Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του ΟΤΑ (Δημοτικά
ή τοπικά διαμερίσματα, συνοικίες ή γειτονιές)
β] Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς:
- Κοινωνικής πολιτικής
- Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού
- Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης
Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες των κατοίκων
της περιοχής του ΟΤΑ (πχ νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ)
Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού
Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα
περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ ως
δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως
κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις
αποσκοπούν :

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου
προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της
μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών
εγκαταστάσεων

στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου
οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης
Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φ ορέων
Πολλές τοπικές αρχές θεωρούν ότι ο ρόλος ενός ΟΤΑ δεν πρέπει να περιορίζεται στις
οριοθετημένες από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του και ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να
μεριμνούν για τη συνολική ευημερία της περιοχής τους. Η διοίκηση ενός ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή
όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα
για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ενός ΟΤΑ θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της
περιοχής του ΟΤΑ :

Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη
κυβερνητικές οργανώσεις)

Οι γειτονικοί ΟΤΑ

Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς,
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση)
Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για
τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην
αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας
και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ.
Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας
των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη
προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.
Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών προγραμμάτων

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού
τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του ΟΤΑ : Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών
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επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα,
πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των
θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των
αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων
του : Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη
στρατηγική και αναλύεται σε τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών
προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των
Νομικών προσώπων του.
γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και
μέρος του προγραμματικού του κύκλου : Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος
είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της
δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των
αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.
δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών
προσώπων του : Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση
του συνολικού τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών.
Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς
προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος
ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής
του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:
Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, ΔΣ
επιχειρήσεων, Τοπικά συμβούλια)

Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Επιχειρήσεων, στελέχη της
υπηρεσίας Προγραμματισμού)

Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη
ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ

Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση)


Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού
του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και
συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα
γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου
και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι
αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.
στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους
γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης
συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών
αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους
αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος ενός ΟΤΑ.
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Ως προς το τεχνικό σκέλος της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα συγκροτηθεί
με απόφαση Δημάρχου (όπως ορίζεται από το 185/2007 Προεδρικό Διάταγμα), Διεπιστημονική
Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται από:
•
Μέλη των οργάνων διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας Αντιδήμαρχος, και
υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, προερχόμενοι κατά
προτίμηση από την Οικονομική Διεύθυνση, την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία
Προγραμματισμού, όπου αυτές υφίστανται. Ο αριθμός των μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τα έξι (6).
•
Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημονικών συνεργατών
του Δημάρχου και εξωτερικών συμβούλων με γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά
και αναπτυξιακά θέματα. Ο αριθμός των συμβούλων και συνεργατών δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις (3).
Προτείνουμε το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου να αναλάβει η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η οποία θα αναλάβει την επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη των εργασιών της Δ.Ο.Ε., μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
υποστήριξης για την κατάρτιση του Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να ακολουθηθεί η
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ., σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και το με αριθ.
πρωτ. 21437/05.05.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο παρέχονται οδηγίες
σχετικά με τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995, έναντι του ποσού των
16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (19.680,00)
Στα πλαίσια της συμβουλευτικής υποστήριξης η Εταιρεία θα αναλάβει να πλαισιώσει την Δ.Ο.Ε.
με εξειδικευμένους Συμβούλους, στελέχη και συνεργάτες της (πχ. οικονομολόγους,
γεωτεχνικούς, μηχανικούς κλπ), ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την πορεία
κατάρτισης του προγράμματος.
Το περιεχόμενο και η δομή του Προγράμματος αναφέρονται στο αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα
και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και εξειδικεύονται στη συνέχεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες
και κεφάλαια :
Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2:Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων.
Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και
αξιολόγησης.

δείκτες παρακολούθησης και

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα εισηγούμεθα προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως κάνει δεκτή
την εισήγηση και προβεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση
της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και των λοιπών
εισηγητών, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του
σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν. 3463/2006
(ΔΚΚ), του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την αριθ. 5694/3-02-2011 απόφαση τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος
υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού», των άρθρων 155 & 161

5

του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος, την από 24/08/2011
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (άρθρο 23 παρ. 5 Ν. 3536/2007) και μετά από
διαλογική συζήτηση:

Αποφ ασίζει κατά πλειοψ ηφ ία

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:
Τη δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 10-6162.004 με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες
υποστήριξης για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου
Μονεμβασιάς» με το ποσό των 19.680,00 €. Το ποσό αυτό μεταφέρεται από το
Αποθεματικό.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
Σύνολο Εσόδων
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό

25.420.210,11
24.993.595,34
426.614,77 , το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% του
συνόλου των τακτικών
εσόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου τρέχοντος έτους.
2.
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ» των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την κατάρτιση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβάσιας για την περίοδο 2011-2014.
3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (19.680,00), σε
βάρος του Κ.Α. 10-6162.004 για την υλοποίηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβάσιας.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή Συμφωνητικού Ανάθεσης.
Μειοψηφούντος του κ. Δημητρόπουλου Δημοσθένη, ο οποίος θεωρεί ότι το επιχειρησιακό
πρόγραμμα του Δήμου δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο στους κατοίκους του Δήμου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 264/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Ακριβές Απόσπασμα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μολάοι 07-09-2011
Παπαδάκης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκη Ευγενία
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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