
 1 

                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  260/2013 
 
«Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου 
Μονεμβασίας οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα  (29) του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, 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 15/23-10-2013 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 18 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Σπυριδάκος Βασίλειος 
6. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Αλειφέρη Παναγιώτα 7. Χαραμής Αντώνιος 
8. Ιατρόπουλος Δημήτριος 8. Κρυπωτός Παναγιώτης 
9. Κολλιάκος Ιωάννης 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
10. Λύρας Χαράλαμπος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Σταθάκης Παναγιώτης   
13. Τσαφατίνου Κατερίνα   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. 
16. 
17. 
18. 

Νικολινάκος Παναγιώτης 
Πέτρος Τσάκος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
 

  

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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Κατά τη συζήτηση του δευτέρου (2ου) θέματος προσήλθαν οι κύριοι Μέντης Γεώργιος, 
Δουμάνης Δαμιανός και Τσάκος Πέτρος, οι οποίοι και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
δέκατου έκτου (16ου) θέματος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στους κ.κ. Αντιδημάρχους: 
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 278/2013 απόφασή της, προέβη στη σύνταξη και 

υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 
(ΟΠΔ) για το έτος 2013. 
       Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει:  
(α) το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης 
(β) το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και  
(γ) τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα 

στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) 
(υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης). 
     Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται  με την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. 
Εσωτερικών και Οικονομικών, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την 
παρακολούθηση του ΟΠΔ, ο Δήμος μας  υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τους παρακάτω 
πίνακες:    
-  Πίνακες 5ετούς προγραμματισμού: Αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός ανά άξονα-μέτρο-
στόχο, ο  επιχειρησιακός σχεδιασμός ανά άξονα-μέτρο-στόχο-δράση και συγκεντρωτικά τις πηγές 
χρηματοδότησης ανά άξονα και μέτρο. 
-  Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού: Στον Πίνακα του Ετησίου Προγραμματισμού 
αποτυπώνονται οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το 
επόμενο έτος καθώς και βασικές δράσεις και ενέργειες ανά διεύθυνση, σύμφωνα με τον πίνακα 4, 
ώστε να εξυπηρετείται ο Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. 
     Ο Πίνακας αποτυπώνει το ΕΠΔ ανά διεύθυνση και διαχωρίζεται σε ενέργειες της διεύθυνσης 
και σε επενδύσεις. Για κάθε ενέργεια και κάθε επένδυση αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα ποσά 
ανά ΚΑΕ, η πηγή χρηματοδότησης και ο άξονας και μέτρο στο οποίο αντιστοιχεί. 
-  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 αποτελουσών 
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 προκύπτον 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 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. 
      Για το έτος 2013, οι ΟΤΑ στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ’ ελάχιστον να υποβάλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Τεχνικό 
τους Πρόγραμμα. Παράλληλα είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου ή μέρους των λοιπών 
σχετικών πινάκων του ΟΠΔ (πίνακες 2 και 3 για τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό» και πίνακας 4 για 
το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης»). 
     Καλείται το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του Ο.Π.Δ., αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του Ν. 
4111/2013, του Ν.4093/12 , την υπ' αριθ. Οικ 47490/18.12.2012 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. 7261 (ΦΕΚ 
450 Β΄26.2.2013) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθ. 41273/15-10-2013 (ΦΕΚ 
2676/21-10-13 τ.Β’) και  41308/31-10-2013 όμοιες, την αριθ. 278/2013 Α.Ο.Ε.  Καλείται  

Έπειτα από διαλογική συζήτηση  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το οικονομικό έτος 

2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Πίνακα 5Α, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

     
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  260/2013. 
     

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
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