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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 12ης /2013

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 1ο ΗΔ περί:« Έγκριση του πίνακα  στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Δημοτικού Aθλητικού Κέντρου Ερμιόνης Γεώργιος 
& Ευαγγελία Μπουρνάκη έτους 2014».

Αριθμός Απόφασης : 53/2013

Σήμερα τη 11η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 20.00  το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο 
γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` αρ. 
πρωτ.144/06-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε 
ότι σε   σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι  πέντε ( 5 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη: 

Κωνσταντίνος Λαζάρου
Μπουρίκα Γεωργία
Δημαράκη Νεκταρία
Απόντες ήταν οι:
Ευάγγελος Δημαράκης
Μπαλαμπάνης Χρήστος
Βασίλειος Αϊβαλιώτης
Παρασκευή Αντζινά
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη    

Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.
      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθορίζεται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης» 



(ΟΠΔ) με το οποίο αποστέλλονται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία 
παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, 
η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους στο Πρόγραμμα 
Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-2-
2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 450/Β/26-2-2013) δυνάμει του Ν.4111/2013, όπου 
καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. 
αναφέρεται ότι θα πρέπει οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα, να 
καταρτίσουν πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων 
αυτών, δηλαδή συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, του 
μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, του επιχειρησιακού 
προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 με την οποία 
τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 
450/26.02.2013 τεύχος Β'): «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», έτσι ώστε να 
συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του 
από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.

Έτσι, για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και 
εφεξής, καταργούνται τα εδάφια τα οποία αναφέρονται στην
υποβολή του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μαζί με το Ο.Π.Δ. και επιπλέον 
καταργούνται οι «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και ο 
«Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και πλέον υπάρχει μόνο 
υποχρέωση υποβολής του πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία οικονομικών 
αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ», όπως αυτός επισυνάπτεται 
τροποποιημένος, στην ΚΥΑ 41273/15.10.2013.

Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συμφωνά με τα παραπάνω οφείλει να καταρτίσει και να 
ψηφίσει πίνακα περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ο οποίος 
θα υποβληθεί από το Δήμο Ερμιονίδας  στην αρμόδια προς έλεγχο αρχή.

Στόχος του πίνακα θα είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των 
προϋπολογισμών με σκοπό την επίτευξη ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών και απολογισμών των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες 



των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σε εφαρμογή της 
ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους τριμηνιαίους 
δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει 
τον ΟΤΑ και την εποπτεύουσα του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και 
εισηγούμενος μεθόδους για την διόρθωση της απόκλισης. Ο ΟΤΑ 
υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τα προτεινόμενα από το 
Παρατηρητήριο για τις όποιες επισημάνσεις αυτού, να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα και γενικά να διορθώσει όποια απόκλιση, 
ενημερώνοντας το Παρατηρητήριο.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να 
παρουσιάζει για 2 συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους και 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης 
του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα 
εξυγίανσης.

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρουσίαζω   τον πίνακα στοχοθεσίας του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ, που καταρτίσθηκε σύμφωνα με το προϋπολογισμό του  
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ για το έτος 2014 και ζητάω να τον εγκρίνετε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
   
                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ 
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014 που
περιλαμβάνει τον πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων , 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη: 

Κωνσταντίνος Λαζάρου
Μπουρίκα Γεωργία
Δημαράκη Νεκταρία



Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


