INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.03 14:23:16
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60ΚΤΩΞΨ-Ο49

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.31/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθµ. Απόφασης: 464/2018
Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Παγγαίου
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 13η
Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθαν σε δηµόσια Ειδική συνεδρίαση τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου,
ύστερα από την 23090/09-11-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄ /07.06.2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Από τα (33) τριάντα τρία µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα
τριάντα τρία (33) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι έξι (26), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στάµος Γεώργιος
3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς
5. Θωµάς Γεώργιος
7. ∆ηµητρακούδη Αποστολία
9. Γάκης Κωνσταντίνος
11. Κουτούλας ∆ηµήτριος
13. ∆ηµητρακούδης Βασίλειος
15. Καλένης Πέτρος
17. Ξουλόγης Βασίλειος
19. Πριονίδης Χρήστος
21. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
23. Στάµος Κωνσταντίνος
25. Βερβερίδης Γρηγόριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
3. Καρανταγλής Γεώργιος
5. Μισσιριάν Γρηγόριος
7. Παπανικολάου-Μυλωνοπούλου
Κρυσταλλία

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

2.
4.
6.

Μπόνος Θεόδωρος
Γκέντσογλου Χρήστος
Τσάκαλος Κωνσταντίνος
Παπαευθυµίου Στέργιος
Αµπατζιά Όλγα
Παπαδόπουλος Χαρίτων
Στυλιανού Γεώργιος
Μεταξάς Αναστάσιος
Καλλινικίδης Ανδρέας
Μαλακόζης Βαρσάµης
Νέζας Αθανάσιος
Κωστούδη Σαββάτω
Ορφανίδης Αναστάσιος

Μποσµπότης Χρήστος
Μπενή Ελένη
Κορωνιός Κοσµάς

Προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Παγγαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Μποζούδης Ευάγγελος

2.

Τσάκας Αθανάσιος

Πρόεδρος
Συµβουλίου
Μεσορόπης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Μελισσοκοµείου

Τοπικής

Κοινότητας

Τοπικής

Κοινότητας

Συµβουλίου

Τοπικής

Κοινότητας

Συµβουλίου

Τοπικής

Κοινότητας

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Σκλαρής Απόστολος

2.

Ρηνώτας Γεώργιος

Πρόεδρος
Νικήσιανης
Πρόεδρος
Οφρυνίου
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3.

Ματσάγγος Κωνσταντίνος

4.

Μπεκιάρης Θεόδωρος

5.

Κρητικός Σωτήριος

6.

Σπινθηρόπουλος Χαράλαµπος

7.

Κανταζίδης Εφραίµ

8.

Αζλής Αθανάσιος

9.

Ζαµπούνης Μιχαήλ

10.

Ιγνατιάδης Στυλιανός

11.

Τράικος ∆ηµήτριος

12.

Βερούκας ∆ηµήτριος

13.

Τάταρης Αναστάσιος

14.
15.

Πεταλάς Πέτρος
Τζελεπάκης ∆ηµήτριος

16.

Πολίτης Αριστείδης

17.

Κλουφά-Ανδρέογλου Αµαλία

18.

Ζουµπλιός Γεράσιµος

19.

Τριγώνης Κωσταντίνος

20.

Υφαντίδης Στέφανος

21.

Κουφουδάκης ∆ηµήτριος

22.

Παπαδόπουλος Σταύρος

23.

∆εληχορµούζης Νικόλαος

24.
25.

Παπάζογλου Ευστράτιος
Εµενίδης Λάζαρος

26.
27.
28.

Καλπακίδης Γεώργιος
Πατέρας Εµµανουήλ
Μπαλάκης Άγγελος

Πρόεδρος
Συµβουλίου
∆ηµ.
Κοινότητας
Ελευθερούπολης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Παλαιοχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Σιδηροχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ελαιοχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ορφανίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ακροποτάµου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ελευθερών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Κοκκινοχώµατος
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ποδοχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Κάριανης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Αντιφιλίππων
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ν.
Ηρακλίτσας
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Αµισιανών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Μουσθένης
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νέας
Περάµου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Γαληψού
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Γεωργιανής
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Χρυσοκάστρου
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Ανδρέα
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
∆ωµατίων
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αυλής
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Πλατανοτόπου
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Φωλεάς
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κηπιών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Μυρτοφύτου

Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 18:14 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, προς έγκριση, την κάτωθι αριθµ. 358/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Παγγαίου, µε την οποία καταρτίστηκε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του ∆ήµου
Παγγαίου, έτους 2019:
« Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέγνωσε την αριθµ.
21538/26.10.2018 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε θέµα

ΑΔΑ: 60ΚΤΩΞΨ-Ο49
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
΄΄ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ(ΟΠ∆) ΕΤΟΥΣ 2019΄΄, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
ΣΧΕΤ.:

α)Η αριθµ.πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ - Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης» (Ο.Π.∆) και
την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου
4 του ν. 4111/2013.
β)Η αριθµ.πρωτ. 14065/9-4-2013 Εγκύκλιος υπ΄αρίθµ. 5 - 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 ∆ράσης’
(ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
γ) Η αριθµ.πρωτ. 30040/24.07.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την
εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4
του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013)
δ) Η αριθµ.πρωτ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ - Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του
Ν.4172/2013, όπου το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆.
στ) Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται οδηγίες για
την συµπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων.

I.Γενικά
Με την αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
4111/2013, ρυθµίζονται ζητήµατα αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του ως άνω
άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόµενο του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης» (ΟΠ∆) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης
και αναµόρφωσης των οικονοµικών στόχων του ΟΠ∆, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ
στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠ∆.
Εκδόθηκε η αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B') κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των
νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέµατα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» µε την οποία τροποποιούνται, µεταξύ άλλων, η
µεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠ∆ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των
στόχων οικονοµικών αποτελεσµάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης
εναρµόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισµών µε τις αρχές που διέπουν την
κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης
των στόχων. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της ανωτέρω
απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η µε αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και Εσωτερικών.
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II.Περιεχόµενο του ΟΠ∆
1.Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) του ΟΤΑ συνοψίζει 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) σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.
Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν
συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 76 του
Ν.4172/2013, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4 του Ν.4111/2013.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B')
1. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή εκτέλεση των
προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτοµέας S.1313
«Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
∆ράσης» (ΟΠ∆). Το ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων σε
µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους
εσόδων, εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και
οικονοµικού αποτελέσµατος, όπως αυτά τα µεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠ∆ του
OTA περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή
της Περιφέρειας και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Αντίστοιχα, το ΟΠ∆ των συνδέσµων, των επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν
περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταµείων ανάπτυξης περιλαµβάνει
τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων των εν λόγω φορέων.
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε συνοπτική
µορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων
α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους
σε ταµειακή βάση και
β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. Οι στόχοι
των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν
οµαδοποιήσεις συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού. Ο βαθµός
επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση την εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται
α) σε επίπεδο µήνα και
β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονοµικής
στοχοθεσίας λαµβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα
που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και οι σχετικές
ισχύουσες διατάξεις.
4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού,
υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των
εσόδων και του χρηµατικού υπολοίπου.
5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού
αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των
συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος
ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους,
ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει
την πλήρη χρήση των πόρων του OTA µέσω της υλοποίησης του προϋπολογισµού του.
Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει
αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού
αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του πλεονάσµατος (ή του
αποθεµατικού).
6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες
υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των
κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η
στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν ενταχθεί στον
προϋπολογισµό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων
υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται µετά το κλείσιµο της προηγούµενης
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οικονοµικής χρήσης, ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη
στοχοθεσία µε τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων
υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µε βάση τις εξής αρχές:α) Αρχή της κατά προτεραιότητα
εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωµατώνονται
στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισµού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση
του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραµµένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθµών που αφορούν
σε πληρωµές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών µεταβάλλουν ισόποσα και τις
εκτιµήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το
προηγούµενο έτος.
β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισµού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταµειακού
προϋπολογισµού συνεπάγεται την εκτίµηση πραγµατοποίησης και εξόφλησης του συνόλου
των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται
εκτίµηση για δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.
Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, το εκτιµώµενο ύψος των
απλήρωτων υπο-χρεώσεων κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους ισούται µε µηδέν (0).
Στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 «∆ιαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δηµοσίευσης ΟΠ∆»
της Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. οικ. 34574/05-07-2018, ορίζεται: «1. Το ΟΠ∆ καταρτίζεται,
ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια για έλεγχο αρχή µαζί µε τον προϋπολογισµό του
φορέα και του κάθε νοµικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠ∆, στις προθεσµίες που
ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισµού. Οι πίνακες
στοχοθεσίας των νοµικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και
αποστέλλονται στους OTA προς ενσωµάτωση στο ΟΠ∆ από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα.».

Έχοντας υπόψη τα όσα αναλυτικά αναφέρουν οι ανωτέρω εγκύκλιοι και τον προϋπολογισµό του
∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2019 , παρακαλούµε για την συζήτηση του θέµατος στην
Οικονοµική Επιτροπή , η απόφαση της οποίας αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την ψήφιση του τµήµατος του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) που αφορά τον ∆ήµο
Παγγαίου.
Συνηµµένα :
Ένας (1) πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών αποτελεσµάτων (∆ήµος)
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1/Α΄
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος το συνηµµένο,
στην εισήγηση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, πίνακα έτους 2019 του
∆ήµου και το κάλεσε όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
_ την υπ΄ αριθµ. 21538/26.10.2018 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
_ τις διατάξεις του Ν.3852/2010
_
την υπ΄ αριθµ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) κα την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013».
_
την αριθµ. πρωτ. 14065/9-4-2013 Εγκύκλιο υπ΄ αρίθµ. 5 - 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 ∆ράσης’ (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το
έτος 2013.
_ την αριθµ. πρωτ. 30040/24.07.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
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«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β'
450/26.2.2013).
_ την αριθµ. πρωτ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ - Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»
(Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου
4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
-την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, όπου
το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν
συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆.
- την αριθµ. 4448/06.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την οποία
παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων
και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύνταξη του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Παγγαίου έτους 2019» και την
υποβολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, σύµφωνα µε την αριθµ. 21538/26.10.2018
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση πήρε αριθµό 358/2018 »
--------------------------------------------------

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση του ∆ηµάρχου και των δηµοτικών συµβούλων επί
του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Παγγαίου.
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βασίλειος Ξουλόγης, ο επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος
µειοψηφίας κ. Θεόδωρος Μπόνος, ο δηµοτικός σύµβουλος της Β΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ.
Αναστάσιος Ορφανίδης και ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος κ. Πέτρος Καλένης, δήλωσαν ότι
δεν ψηφίζουν το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Παγγαίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, µελέτησε τους πίνακες του
ΟΠ∆ 2019 του ∆ήµου που περιέχει και τη στοχοθεσία των Νοµικών του Προσώπων και έλαβε
υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
- την υπ΄ αριθµ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης» (Ο.Π.∆.) κα την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του
άρθρου 4 του ν.4111/2013».
-την αριθµ. πρωτ. 14065/9-4-2013 Εγκύκλιο υπ΄ αρίθµ. 5 - 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 ∆ράσης’ (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από
το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
-την αριθµ. πρωτ. 30040/24.07.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης
από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
-την αριθµ.πρωτ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ - Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την
εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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-την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, όπου το
ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται
στους πίνακες του Ο.Π.∆.
- την αριθµ. 4448/06.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την οποία παρέχονται
οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων,
- την αριθµ. 358/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου,
- την µειοψηφία των κ.κ. Βασίλειου Ξουλόγη, Θεόδωρου Μπόνου, Αναστάσιου Ορφανίδη και
Πέτρου Καλένη, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Παγγαίου,
σύµφωνα µε την αριθµ. 358/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου, το
οποίο αποτελείται από τους συνηµµένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσης.
Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Παγγαίου δεν ψήφισαν ο
επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βασίλειος Ξουλόγης, ο επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος
µειοψηφίας κ. Θεόδωρος Μπόνος, ο δηµοτικός σύµβουλος της Β΄ ελάσσονος µειοψηφίας κ.
Αναστάσιος Ορφανίδης και ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος κ. Πέτρος Καλένης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 464/2018
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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