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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..323/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/21-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .21η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
..37903/17-11-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της Προέδρου του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το έτος 
2017». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 

∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
Ραυτακόπουλου Θεόδωρου, (1.372,68 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΟΒΗΣ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € µε 
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ.  227/2017 ΑΟΕ και την υπ’ αριθ. 281/2017 Α∆Σ 
για την πληρωµή του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΥΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ για ζηµιά (2) ελαστικών (της δεξιάς πλευράς) του 
ΙΧΕ αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης 
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), 
συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο 
Ενότητες (Α) & (Β) και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
εντύπων»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια 
Τροχήλατων και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας 
Συντήρησης-Επισκευής Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Έκδοση και 
∆ιανοµή Ενηµερωτικού Εντύπου για τον Κανονισµό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό 
και Ευπρεπισµό Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου ∆.Κ. Σταµάτας»»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια σειρήνων 
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό»  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια Άλατος» του 
∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε. 2017 και 
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για κατάθεση ή µη µηνυτήριας αναφοράς και 
αγωγής, λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συµπλήρωση της µε αριθµό 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα(9) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κοντάκης Κυριάκος 
9. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..323/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 

∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1. Οι διατάξεις του Νόµου 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 
4064/2012 …» (ΦΕΚ Α΄222).  

2. Οι διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «∆ηµοσιονοµικοί 
Κανόνες και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄228/18-11-2012). 

3.  Η αριθ. οικ. 47490/2012 Κ.Υ.Α. άρθρο 5 Α «Στοχοθεσία» και   άρθρο 6 
«Εφαρµογή διατάξεων της από 18-11-2012 Π.Ν.Π»  (ΦΕΚ Β΄3390/18-12-
2012). 

4. Οι διατάξεις του Νόµου  4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις …» ( ΦΕΚ 
Α΄18) άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) & µε την παρ. 1 
εδ. β του άρθρου 177 Ν.4270/2014  (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 60 του άρθρου 10 του Νόµου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄/17-10-
2015).   

5.  Η αριθ.  7261/22.02.2013  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'450/26.02.2013) «Καθορισµός 
διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου 
Προγράµµατος ∆ράσης και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης 
από το Παρατηρητήριο..»   όπως συµπληρώθηκε µε την αριθ. 30040/2013 
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(ΦΕΚ Β΄1858/30-07-2013) και τροποποιήθηκε µε την αριθ. 41273 /2013 (ΦΕΚ 
Β΄2676/21-10-2013). 

6. Η ερµηνευτική Εγκύκλιο 5  αριθ. πρωτ. 14065/09-04-2013 ΥΠΕΣ, «Παροχή 
διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/ 22.02.2013  Κ.Υ.Α.»  

7. Τα αριθ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-
2014 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ., σχετικά µε τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και 
ελέγχου του ΟΠ∆. 

8. Οι διατάξεις του Νόµου  4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης-
εποπτείας (Οδηγ.2011/85) ∆ηµόσιο Λογιστικό κλπ», άρθ. 17 περ. θ «Όργανα 
, άρθ. 27 «Παρατηρητήριο..», άρθ. 64 «Κατάρτιση και Έγκριση 
Προϋπολογισµών ΟΤΑ», άρθρο 149 «Παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
Προϋπολογισµών των ΟΤΑ»  και άρθρο 174 «Κυρώσεις σε ΟΤΑ»  (ΦΕΚ 
Α΄143/28-06-2014), όπως ισχύουν.  

9.  Το αριθ. πρωτ. οικ. 28096/14-07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή 
Οδηγιών για τα ΟΠ∆ µετά την ένταξη νέων Νοµικών Προσώπων της Τ.Α. στο 
Μ.Φ.Γ.Κ. της ΕΛΣΤΑΤ». 

10.  Η αριθ.  25595/26-7-2017 (Α∆Α: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού 
έτους 2018». 

11. Η αριθ. 283/17-10-2017 (Α∆Α: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την οποία συντάχθηκε το σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2018. 

12. Το αριθ. πρωτ. 1111/24-10-2017 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 
34790/26-10-2017) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας 
των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2018 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

13. Η αριθ. 297/7-11-2017 (Α∆Α: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».  

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 
1. Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 
2. α)  H αριθ. 89/2017 (Α∆Α: Ψ786ΟΛ∆Μ-ΕΞ2) απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η 
ΕΣΤΙΑ)» 
β) Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του 
∆ήµου  µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)». 

 
 
Mε τις διατάξεις της παραγράφου  1 του άρθρου 3 της από 28-11-2012 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄228) «∆ηµοσιονοµικοί Κανόνες & 
άλλες διατάξεις» συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο), µε σκοπό τη συνεχή 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του  Προϋπολογισµού των ΟΤΑ και των 
Νοµικών τους Προσώπων.  Η εν γένει πορεία των οικονοµικών των ΟΤΑ και 
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της επιχειρησιακής τους δράσης αποτυπώνεται στο «Ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα ∆ράσης» (ΟΠ∆).   Το Παρατηρητήριο σύµφωνα την παράγραφο 
2 του άρθρου 76 του Νόµου  4172/2013, δύναται να αναζητά από τους ΟΤΑ 
επιπρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, προκειµένου να επιτυγχάνεται το επιθυµητό 
οικονοµικό αποτέλεσµα (ισοζύγιο), τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται και 
στο Ο.Π.∆.  
 
Το Παρατηρητήριο µεριµνά για τη συµµόρφωση των ∆ήµων µε τους 
δηµοσιονοµικούς κανόνες, τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων, 
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
27 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143). 
 
Το Ο.Π.∆. αποτελεί την οικονοµική στοχοθεσία του ∆ήµου και των Νοµικών 
του Προσώπων.   Αποτυπώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα και τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις, συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού των 
ανωτέρω φορέων, την πορεία εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του 
οικονοµικού έτους και τις εκτιµήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα σε 
µηνιαία  βάση.  
Αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων  
∆ήµων και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, που είναι 
ενταγµένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.), ο οποίος 
περιλαµβάνει την στοχοθεσία εσόδων και την στοχοθεσία εξόδων σε 
οµαδοποιηµένους κωδικούς του προϋπολογισµού και τους ετήσιους στόχους 
βάσει του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Οι δείκτες αναλύονται ανά µήνα, 
ανά τρίµηνο, ανά έτος, στο σύνολο των εσόδων ή εξόδων, αντιστοιχισµένων 
µε την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους.  
Η στοχοθεσία πρέπει να συντάσσεται από ρεαλιστικούς και αξιόπιστους 
δείκτες, µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την 
έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο 
εσόδων, περιλαµβανοµένου του χρηµατικού υπολοίπου.   Ο βαθµός 
επίτευξης των στόχων εσόδων και δαπανών ελέγχεται µε βάση τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή 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 Μεσοπρόθεσµο 
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής.  
 
Η εφαρµογή του Ο.Π.∆. παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο µέσω του 
Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας.  Το Ο.Π.∆. καταρτίζεται, ψηφίζεται και 
υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο αφού εγκριθεί.   
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν 
οι ΟΤΑ µέσω του Ο.Π.∆. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους,  ιδίως 
στις περιπτώσεις που τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη 
ρεαλιστικά.  Από τη µελέτη των  εν λόγω στοιχείων, το Παρατηρητήριο 
συντάσσει έκθεση σχετικά µε τον βαθµό επίτευξης των οικονοµικών στόχων 
και την υποχρέωση αναµόρφωσης αυτών, η οποία υποβάλλεται στους 
Υπουργούς  Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
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Η αναµόρφωση του Ο.Π.∆. γίνεται µία φορά το χρόνο.  Σε περίπτωση 
αρνητικής απόκλισης σε ποσοστό άνω του 10% στην υλοποίηση των στόχων 
εσόδων από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, ιδία έσοδα και απαιτήσεις 
προηγούµενων οικονοµικών ετών  στο τέλος του πρώτου τριµήνου του έτους,  
συντάσσεται από τον προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου, 
«Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων», που αποστέλλεται στο 
Παρατηρητήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και 
στην οποία τεκµηριώνονται οι δράσεις για την διόρθωση του αποτελέσµατος.  
Το Παρατηρητήριο παρέχει σχετικές οδηγίες και  παρεµβάσεις εντός του 
δευτέρου τριµήνου του έτους,  έτσι ώστε  να διασφαλίζεται ο σωρευτικός 
στόχος για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου.  Εάν δεν είναι εφικτή η 
διόρθωση της ανωτέρω απόκλισης, το αρµόδιο όργανο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού και αντίστοιχα 
των στόχων,    ιδίως  όσον αφορά τα έξοδα για το κόστος προσωπικού, τις 
δαπάνες επενδύσεων, τις πληρωµές προηγούµενων οικονοµικών ετών 
(ΠΟΕ), τις µεταβιβάσεις σε τρίτους και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες, µε 
στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού. Για την εφαρµογή των ανωτέρω 
λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι υποδείξεις του Παρατηρητηρίου και της 
αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η απόφαση 
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και του Ο.Π.∆., λαµβάνεται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι το τέλος Μαΐου,  και η αναθεώρηση των ετήσιων 
στόχων διενεργείται για τους µήνες που αποµένουν έως το τέλος του έτους.  
Οµοίως ισχύουν σε περίπτωση που η απόκλιση  σε ποσοστό άνω του 10% 
στην υλοποίηση των στόχων εµφανίζεται στο τέλος του δεύτερου τριµήνου, 
οπότε η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του Ο.Π.∆. υποβάλλονται 
στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι το τέλος του 
Ιουλίου και εγκρίνονται εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής τους.   
Η ψήφιση του Ο.Π.∆. διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όπως ακριβώς και του προϋπολογισµού, µετά από σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αποστέλλεται µε ξεχωριστό 
διαβιβαστικό στην αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για 
έγκριση και ανάρτηση στο Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας   του ΥΠ.ΕΣ., οµοίως 
και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και του Ο.Π.∆.   Ο Πίνακας 
Στοχοθεσίας των Νοµικών Προσώπων συνοδεύεται απαραίτητα από την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ και  του ΝΠΙ∆.  
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ψήφισης ή τροποποίησης 
Ο.Π.∆., αναρτάται στη ∆ιαύγεια µαζί µε τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από την αρµόδια Υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισµός έχει 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες, αλλά το Ο.Π.∆. δεν 
πληρεί  τους όρους της αριθ. 7261/2013 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τότε ο προϋπολογισµός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ µόνο το 
Ο.Π.∆. προς διόρθωση, υποβολή εκ νέου και έγκριση.  
 
Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ελέγχει:   
α) την πληρότητα των νοµικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να 
περιέχονται στο Ο.Π.∆., σύµφωνα µε το Μ.Φ.Γ.Κ.,  
β ) την πληρότητα του Ο.Π.∆. ως προς τα µέρη που οφείλει να περιέχει, 
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 γ) την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας 
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων, σε σχέση µε τον ετήσιο προϋπολογισµό του 
ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων, 
 δ)την πληρότητα του περιεχοµένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων και  
ε) την εν γένει κατάρτιση του Ο.Π.∆.,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 
7261/2013 Κ.Υ.Α. 
Tο Ο.Π.∆. αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και θα πρέπει να περιλαµβάνει τους 
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου και όλων των 
Νοµικών Προσώπων εκείνων που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από 
την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.) (υποτοµέας 
S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης).  
 Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτοµέα του Μ.Φ.Γ.Κ. ως προς τους 
ενταγµένους σε αυτό φορείς,  συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης 
αναµόρφωσης του Ο.Π.∆. του ΟΤΑ, η οποία πραγµατοποιείται εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την αρχή του µήνα τροποποίησης του Μ.Φ.Γ.Κ.  
και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ηµερολογιακού τριµήνου που 
έπεται της προθεσµίας αυτής.  
Στην τροποποίηση του Ο.Π.∆. και προκειµένου να καταστεί ο έλεγχος 
νοµιµότητας πλήρης και ακριβής, κρίνεται απαραίτητη η αποστολή των 
Στατιστικών ∆ελτίων του Ιουνίου – εάν πρόκειται για την αναµόρφωση β΄ 
τριµήνου - ή του µήνα στον οποίο συντελείται τροποποίηση των στοιχείων. 
Σηµειώνεται ότι δεν προβλέπεται η τροποποίηση του Ο.Π.∆. καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως των πραγµατοποιούµενων αναµορφώσεων 
του προϋπολογισµού που λαµβάνουν χώρα µέσα στο οικονοµικό έτος.  
Με την αριθ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου  
συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 και µε 
την αριθ. 283/17-10-2017 (Α∆Α: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ)  απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, 
το οποίο στις 20-10-2017 ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων που τηρείται 
στο  Υπουργείο Εσωτερικών  και στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. και το οποίο 
παρουσιάζει: 
 
ΕΣΟ∆Α 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.229.515,96 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

6.020.146,29 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

 

2.624.300,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 
από ΠΟΕ 

 

7.099.893,91 

4  Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
και         επιστροφές χρηµάτων 

5.328.358,66 

5  Χρηµατικό Υπόλοιπο 
 

14.909.541,93 

ΣΥΝΟΛΟ 48.211.756,75 
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ΕΞΟ∆Α 
 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

6  Έξοδα χρήσης 
 

23.254.158,60 

7  Επενδύσεις 
 

11.488.893,79 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

13.262.590,19 

9  Αποθεµατικό 
 

206.114,17 

ΣΥΝΟΛΟ 48.211.756,75 
 
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων του µε το αριθ. πρωτ. 1111/24-10-2017  (αριθ. 
πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 34790/26-10-2017) έγγραφό του  διατύπωσε 
τη γνώµη του επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, 
σύµφωνα µε την οποία: 

• Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ΄ 
αριθ. 25595/26-7-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και µε τις 
απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι 
οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης 
αξιολόγησης. 

• Είναι ρεαλιστικός 
• Είναι ισοσκελισµένος 

 
Με την αριθ. 297/7-11-2017  (Α∆Α: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», αποφασίστηκε ότι 
εφόσον ο ∆ήµος για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2018 έχει τηρήσει τις οδηγίες της υπ΄ αριθ. 25595/26-7-
2017 Κ.Υ.Α., τις απαντήσεις στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ 2018» που 
τηρείται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι 
ρεαλιστικό και ισοσκελισµένο, δηλαδή  πληρούνται όλα τα κριτήρια µε τα 
οποία αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ,   δεν απαιτείται να επέλθει καµία προσαρµογή και όπως αυτό 
καταρτίστηκε µε την αριθ. 283/17-10-2017 (Α∆Α: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ)  απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την  
ψήφισή του  
 
Μετά την αριθ. 297/7-11-2017 (Α∆Α: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ)  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, 
καθώς και  α)  τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2016, β) τα στοιχεία εκτέλεσης  εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού 
o.ε. 2017 και γ) την αξιολόγηση  κάθε άλλου στοιχείου που έχει περιέλθει σε 
γνώση των υπηρεσιών του ∆ήµου και το  οποίο πρέπει να ληφθεί  για τη 
διαµόρφωση των ετησίων στόχων του ∆ήµου ο.ε. 2018, οι οικονοµικές 
υπηρεσίες υποβάλλουν την εισήγησή τους µε τα στοιχεία για το 
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Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του ∆ήµου ο.ε. 2018, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο συνηµµένο  Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου», στον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία 
οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου  µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)»», όπως αυτός καταρτίστηκε µε την αριθ. 89/2017 
(Α∆Α: Ψ786ΟΛ∆Μ-ΕΞ2) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆,  οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και παρακαλούµε να 
ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη σύνταξη του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου ∆ιονύσου, οικονοµικού  
έτους 2018, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Οι διατάξεις του Νόµου 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής του Ν. 4064/2012 …» (ΦΕΚ Α΄222).  
� Οι διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «∆ηµοσιονοµικοί 

Κανόνες και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄228/18-11-
2012). 
� Η αριθ. οικ. 47490/2012 Κ.Υ.Α. άρθρο 5 Α «Στοχοθεσία» και   άρθρο 6 

«Εφαρµογή διατάξεων της από 18-11-2012 Π.Ν.Π»  (ΦΕΚ Β΄3390/18-
12-2012). 
� Οι διατάξεις του Νόµου  4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις …» ( 

ΦΕΚ Α΄18) άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
167) & µε την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 177 Ν.4270/2014  (ΦΕΚ Α΄ 
143), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 60 του άρθρου 10 του 
Νόµου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄/17-10-2015).   
� Η αριθ.  7261/22.02.2013  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'450/26.02.2013) 

«Καθορισµός διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης και την εφαρµογή του 
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο..» όπως 
συµπληρώθηκε µε την αριθ. 30040/2013 (ΦΕΚ Β΄1858/30-07-2013) και 
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 41273 /2013 (ΦΕΚ Β΄2676/21-10-2013). 
� Η ερµηνευτική Εγκύκλιο 5  αριθ. πρωτ. 14065/09-04-2013 ΥΠΕΣ, 

«Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/ 22.02.2013  Κ.Υ.Α.»  
� 7. Τα αριθ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 

11328/18-03-2014 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ., σχετικά µε τις διαδικασίες 
ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του ΟΠ∆. 
� Οι διατάξεις του Νόµου  4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης-εποπτείας (Οδηγ.2011/85) ∆ηµόσιο Λογιστικό κλπ», άρθ. 
17 περ. θ «Όργανα , άρθ. 27 «Παρατηρητήριο..», άρθ. 64 «Κατάρτιση 
και Έγκριση Προϋπολογισµών ΟΤΑ», άρθρο 149 «Παρακολούθηση 
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της εκτέλεσης των Προϋπολογισµών των ΟΤΑ» και άρθρο 174 
«Κυρώσεις σε ΟΤΑ»  (ΦΕΚ Α΄143/28-06-2014), όπως ισχύουν.  
� Το αριθ. πρωτ. οικ. 28096/14-07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή 

Οδηγιών για τα ΟΠ∆ µετά την ένταξη νέων Νοµικών Προσώπων της 
Τ.Α. στο Μ.Φ.Γ.Κ. της ΕΛΣΤΑΤ». 
� Η αριθ.  25595/26-7-2017 (Α∆Α: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2018». 
� Η αριθ. 283/17-10-2017 (Α∆Α: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συντάχθηκε το σχεδίου 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2018. 
� Το αριθ. πρωτ. 1111/24-10-2017 (αριθ. πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου 

34790/26-10-2017) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) «Γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
� Η αριθ. 297/7-11-2017 (Α∆Α: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 και 
υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη 
γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
� H αριθ. 89/2017 (Α∆Α: Ψ786ΟΛ∆Μ-ΕΞ2) απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η 
ΕΣΤΙΑ)» 
� τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού ο.ε. 

2016,  
� τα στοιχεία εκτέλεσης  εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού o.ε. 

2017  
� την αξιολόγηση  κάθε άλλου στοιχείου που έχει περιέλθει σε γνώση 

των υπηρεσιών του ∆ήµου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΛΕΥΚΕΣ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Κριεµάδη για τους 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Συντάσσει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Ολοκληρωµένο 

Πλαίσιο ∆ράσης του ∆ήµου ο.ε. 2018, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο  Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου 
∆ιονύσου», στον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)»», όπως αυτός 
καταρτίστηκε µε την αριθ. 89/2017 (Α∆Α: Ψ786ΟΛ∆Μ-ΕΞ2) απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆,  οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας.  
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Κριεµάδης Στέφανος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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