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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..23η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..28/11/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 334/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο. ε. 2018». 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 23ης/28-11-2017 Δημόσιας Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..28η  Νοεμβρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 38791/24-11-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις  του 
άρθρου 77 του Ν.4172/2013(Α΄167), του άρθρου 64  του Ν. 4270/2014(Α΄143) « Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201 1/85/ΕΕ)- δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», του άρθρου 155 παρ.2 του Ν. 3463/2006(Α΄114), τις διατάξεις 
των άρθρου 63 περ. δ και ε,  72 παρ.1,  86 παρ.1-3, 266 παρ. 1,2,4,6 και 7 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης «(Α΄87) και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφαση 
του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Α, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.64871/2007(Β΄2253),70560/2009(Β΄2394), 
50698/2011(Β΄2832), 47490/2012(Β΄3390), 30842/2013(Β΄1896) και 29530/2014(Β΄2059) 
όμοιες και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις 
του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και 
λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
6. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
7. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
8. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
9. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
10. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

ΑΔΑ: Ω4ΤΑΩ93-63Ν
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος και ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης 
Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη 
απουσία), Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία)  και 
Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Λουκάτου Ανθή προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος. 

 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 

..Αριθ. Απόφασης: 333/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο. ε. 2018». 

 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..1ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 

11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
14.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
30.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

11. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
 

 

ΑΔΑ: Ω4ΤΑΩ93-63Ν
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ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1. Οι διατάξεις του Νόμου 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 …» (ΦΕΚ Α΄222).  
2. Οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί 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 Δράσης 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). 

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 ΟΠΔ. 

8. Οι διατάξεις του Νόμου  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης-εποπτείας 
(Οδηγ.2011/85) Δημόσιο 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 ΟΠΔ 
μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο Μ.Φ.Γ.Κ. της ΕΛΣΤΑΤ». 

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

11. Η αριθ. 283/17-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συντάχθηκε το σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 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 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

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

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 
1. Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 
2. α)  H αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: Ψ786ΟΛΔΜ-ΕΞ2) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

του Δήμου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)» 
β) Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ  του Δήμου  με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
(Η ΕΣΤΙΑ)». 
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Mε τις διατάξεις της παραγράφου  1 του άρθρου 3 της από 28-11-2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄228) «Δημοσιονομικοί 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 της 
επιχειρησιακής τους δράσης αποτυπώνεται στο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης» (ΟΠΔ).   
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.Δ.  
 
Το Παρατηρητήριο μεριμνά για τη συμμόρφωση των Δήμων με τους δημοσιονομικούς κανόνες, 
τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 27 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143). 
 
Το Ο.Π.Δ. αποτελεί την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου 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  Δήμων και Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, 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 Δημοσιονομικής Στρατηγικής.  
 
Η εφαρμογή του Ο.Π.Δ. παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο μέσω του Κόμβου 
Διαλειτουργικότητας.  Το Ο.Π.Δ. καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο στην 
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο 
Παρατηρητήριο αφού εγκριθεί.   Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που 
παρουσιάζουν οι ΟΤΑ μέσω του Ο.Π.Δ. 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.  
 
Η αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 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 Δήμου, «Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων», που αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην οποία τεκμηριώνονται οι 
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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 
Διοίκησης. Η απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ., λαμβάνεται από 
το Δημοτικό 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.Δ. υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι το 
τέλος του Ιουλίου και εγκρίνονται εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους.   
Η ψήφιση του Ο.Π.Δ. διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 
ακριβώς και του προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
αποστέλλεται με ξεχωριστό διαβιβαστικό στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για έγκριση και ανάρτηση στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας   του ΥΠ.ΕΣ., ομοίως και η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ.   Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των Νομικών 
Προσώπων συνοδεύεται απαραίτητα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
και  του ΝΠΙΔ.  
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης ή τροποποίησης Ο.Π.Δ., αναρτάται στη 
Διαύγεια μαζί με τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
οδηγίες, αλλά το Ο.Π.Δ. 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.Δ. προς διόρθωση, υποβολή εκ νέου και έγκριση.  
 
Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει:   
α) την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο Ο.Π.Δ., 
σύμφωνα με το Μ.Φ.Γ.Κ.,  
β ) την πληρότητα του Ο.Π.Δ. ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, 
 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.Δ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 7261/2013 Κ.Υ.Α. 
Tο Ο.Π.Δ. αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Πίνακες 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου 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.Δ. 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.Δ. και προκειμένου να καταστεί ο έλεγχος νομιμότητας πλήρης και 
ακριβής, κρίνεται απαραίτητη η αποστολή των Στατιστικών Δελτίων του Ιουνίου – εάν πρόκειται 
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για την αναμόρφωση β΄ τριμήνου - ή του μήνα στον οποίο συντελείται τροποποίηση των 
στοιχείων. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η τροποποίηση του Ο.Π.Δ. 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 Δήμου  συντάχθηκε το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 και με την αριθ. 283/17-10-2017 (ΑΔΑ: 
6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το σχέδιο του 
προϋπολογισμού του Δήμου 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: 
 
ΕΣΟΔΑ 
 

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 Δημοσίου και τρίτων και         
επιστροφές χρημάτων 

5.328.358,66 

5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
 

14.909.541,93 

ΣΥΝΟΛΟ 48.211.756,75 
 
 
ΕΞΟΔΑ 
 

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 Δήμου ο.ε. 2018, σύμφωνα με την οποία: 

• Ο Δήμος Διονύσου 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 
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Με την αριθ. 297/7-11-2017  (ΑΔΑ: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018 και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», 
αποφασίστηκε ότι εφόσον ο Δήμος 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 (ΑΔΑ: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο  για  την  ψήφισή του  
 
Μετά την τελική διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 με την αριθ. 297/7-
11-2017 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 Δήμου και το  οποίο 
πρέπει να ληφθεί  για τη διαμόρφωση των ετησίων στόχων του Δήμου ο.ε. 2018, οι 
Οικονομικές Υπηρεσίες υπέβαλλαν την εισήγησή τους με τα στοιχεία για το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης του Δήμου ο.ε. 2018, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο  Πίνακα 5.Α 
«Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου», στον Πίνακα 5.Α 
«Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ  του Δήμου  με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)»», 
όπως αυτός καταρτίστηκε με την αριθ. 89/2017(ΑΔΑ: Ψ786ΟΛΔΜ-ΕΞ2) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ,  οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ.323/21-11-2017 απόφασή της κατάρτισε και υποβάλλει για 
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Διονύσου, οικονομικού  έτους 2018.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 …» (ΦΕΚ 
Α΄222). 

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

� Την 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). 

� Τις 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).  
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�  Την αριθ.  7261/22.02.2013  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'450/26.02.2013) «Καθορισμός διαδικασιών 
και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 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). 

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

� 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 ΟΠΔ. 

� Τιςδιατάξεις του Νόμου  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης-εποπτείας 
(Οδηγ.2011/85) Δημόσιο 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.  

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

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

� Την αριθ. 283/17-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΥ2Ω93-ΕΞΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία συντάχθηκε το σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 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. 

� Την αριθ. 297/7-11-2017 (ΑΔΑ: 6Ι2ΑΩ93-00Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018 και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ».  

� Τον Πίνακα 5. Α. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 
� Την αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: Ψ786ΟΛΔΜ-ΕΞ2) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

του Δήμου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)». 

� Τον Πίνακα  5. Α. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ  του Δήμου  με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
(Η ΕΣΤΙΑ)». 

� Την αριθ 323/21-11-2017 απόφαση της Ο.Ε. 
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 
 

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                               Με     ψήφους    20    Υπέρ    και    12     Κατά     
 
 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ,, 
Καρασαρλή Αναστασίου,  Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη 
Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, Σώκου Ζωής και Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα 
για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσο Δράσης (Ο.Π.Δ.) ο.ε. 2018, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 
συνημμένο Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Διονύσου», στον 
Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ  του Δήμου  με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)», 
όπως αυτός καταρτίστηκε με την αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: Ψ786ΟΛΔΜ-ΕΞ2) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 

 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       
                                                                              ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.   
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
  
                                                                

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
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- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ” 
Ταχ. Δ/νση: Κοιμ.Θεοτόκου 26-28 
Άγιος Στέφανος .                                                               

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:         11 Η  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ:    31-10-2017 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ               89 
                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 
Στον ΄Αγιο  Στέφανο σήμερα 31 Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 16.00 μ.μ, στο 
γραφείο του ΝΠ  Κοιμ. Θεοτόκου 26-28 , συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 
«Η ΕΣΤΙΑ»  μετά από  την αριθμ. 1408/2017  πρόσκληση του  Προέδρου  αυτού. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρόντα ήταν  τα  εξής 11 : 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ 

2 ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΤΑΝΙΑ   

4 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 

5 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
8 ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ    
9 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

10 ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
11 ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ   
12   
13   
14   
15   
 

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή για έγκριση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018» του 
ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 
Έχοντας υπόψη: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του 
άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά  πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι 
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
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(ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο 
αποτελείται από τον  πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου και των 
νομικών του προσώπων  δημοσίου δικαίου για το έτος 2018 

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και 
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος 
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το νομικό πρόσωπο ως προς την χρονική 
πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, 
σε επίπεδο μήνα και τριμήνου,  

 

 

 

καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο 
βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις 
προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, σε 
περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα. 

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 
Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο 
στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα 
ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του 
προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. 

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε 
από  το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές 
επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι 
πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε 
με τον πίνακα 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε. Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει 
μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του 
Δήμου και των νομικών του προσώπων. 

 Το σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου « Η 
ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου καταρτίζεται και οριστικοποιείται  από το ίδιο το νομικό πρόσωπο 
και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, 
το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου 
και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου υποβάλλονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς ψήφιση, μαζί με τον 
προϋπολογισμό,  στο Δημοτικό Συμβούλιο έως την 31η Οκτωβρίου και  έπειτα προς έλεγχο 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο 
αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας  οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού 
προσώπου« Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου , που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και 
παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω ομόφωνα εγκρίνει τον σχετικό πίνακα όπως 

αναλυτικά φαίνεται ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠ για την αποστολή του προς τον 

Δήμο Διονύσου για έγκριση.  
 
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί . 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
    
   ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                                                         

 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                        ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                       Ακριβές απόσπασμα  πρακτικού                                                                                                                           
ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                               Άγιος Στέφανος 
 ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ                                                                 Αυθημερόν 
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        
                                                                                              ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                                                                                                                             
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