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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..382/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/8-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. 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.  ..34259/4-12-2015.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Άλατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «∆έσµευση χρηµατικού ποσού». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού» 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων »και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Αποδέσµευση χρηµατικών ποσών» 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 8Ο: «Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 - 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  59.900,00€» 
ΘΕΜΑ 9Ο: «Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισµού Ρεµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 10Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11Ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12Ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζοµένους του ∆ήµου» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2016». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: «επισκευή 
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00€ για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «Πλακοστρώσεις οδών κοινότητας Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης για την ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)», β) της τεχνικής περιγραφής 
και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων», β) της τεχνικής 
περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Επικύρωση/έγκριση  απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση  δικηγόρου 
(εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης 
οικονοµικής βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων 
ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 και υποβολή 
προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
� ΘΕΜΑ 22Ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου 

∆ιονύσου ο.ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 23Ο: «Λήψη απόφασης  για την υπόθεση του  Αλέξανδρου Χρ. 
Σοφιανόπουλου (σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας)». 
ΘΕΜΑ 24Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα»». 
ΘΕΜΑ 25Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµβιβαστική επίλυση 
διαφοράς µε ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, η οποία υπέστει ζηµιά 
στο αυτ/το της από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 26Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00 ευρώ,  για 
την καταβολή αποζηµίωσης µετά από την  υπ’ αριθ. 14086/2014 Απόφαση  του 
∆ΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ  για την καταβολή τόκων». 
ΘΕΜΑ 27Ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & µε ισχύ από 1-1-2016 
και εφ’ εξής». 
ΘΕΜΑ 28Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 79ΚΜΩ93-ΓΙΡ



Σελίδα 3 από 12 
 

3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα αριθ. 19,20,21 και 22 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν των 
υπολοίπων και συζητήθηκαν µετά το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα. 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξςη 
θέµατος. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε µετά τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προήδρευσε αντί αυτού ο κ. 
Καλαφατέλης ως αντιπρόεδρος.  

 
 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 382/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 22Ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου 

∆ιονύσου ο.ε. 2016». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής 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» ΦΕΚ Α΄228/18-11-2012, άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.» 

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

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.   

5.  Η αριθ.  7261/22.02.2013  ΚΥΑ, 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 αριθµ. 30040/2013, ΦΕΚ 
Β΄1858/30-07-2013, και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 41273 /2013,  ΦΕΚ 
Β΄2676/21-10-2013 

6. Η ερµηνευτική Εγκ.5  αριθµ. πρωτ. 14065/09-04-2013 ΥΠΕΣ, «Παροχή 
διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/ 22.02.2013  ΚΥΑ..»  
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7. Τα αριθµ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-2014 
έγγραφα του ΥΠΕΣ, 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.  

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 ΜΦΓΚ της 
ΕΛΣΤΑΤ». 

10.  Η αριθ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α:Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – 
τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης». 

 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 

1. Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 

2. α)  H αριθ. 97/2015 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)». 

3. α) H αριθ. 105/2015 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου 
µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 
 β) Πίνακας  5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του 
∆ήµου  µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 

 
Mε τις διατάξεις της παρ. 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 της επιχειρησιακής τους δράσης αποτυπώνεται στο 
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης» (ΟΠ∆).   Το Παρατηρητήριο σύµφωνα την 
παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.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 συµµόρφωσή 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). 
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Το ΟΠ∆ 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 (ΜΓΦΚ), 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 ΟΠ∆ παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο µέσω του Κόµβου 
∆ιαλειτουργικότητας.  Το ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆ 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 
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Παρατηρητηρίου και της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η 
απόφαση αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και του ΟΠ∆, 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 ΟΠ∆ υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι το τέλος του Ιουλίου και εγκρίνονται εντός µηνός 
από την ηµεροµηνία υποβολής τους.   

Η ψήφιση του ΟΠ∆ 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 ∆ιαλειτουργικό Κόµβο του 
Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ.  Οµοίως και η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και 
του ΟΠ∆. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των Νοµικών Προσώπων συνοδεύεται απαραίτητα 
από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ και  του ΝΠΙ∆ και από την 
σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ψήφισης ή τροποποίησης ΟΠ∆, 
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 ΟΠ∆ δεν πληρεί  τους όρους της αριθµ. 7261/2013 
ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε ο Προϋπολογισµός εγκρίνεται και 
επιστρέφεται στον ΟΤΑ µόνο το ΟΠ∆ 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 
ΟΠ∆ σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ,  
β ) την πληρότητα του ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 7261/2013 
ΚΥΑ. 

Tο ΟΠ∆ 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 (ΜΦΓΚ) (υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα 
της Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995. Η 
έλλειψη πινάκων στοχοθεσίας ορισµένων Νοµικών Προσώπων αποτελεί την 
συνηθέστερη  αιτία αναποµπής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, στο  ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου.  
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 Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτοµέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγµένους σε 
αυτό φορείς, συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του 
ΟΤΑ, η οποία πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την αρχή του 
µήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του 
ηµερολογιακού τριµήνου που έπεται της προθεσµίας αυτής.  

Στην τροποποίηση του ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆ καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως των 
πραγµατοποιούµενων αναµορφώσεων του προϋπολογισµού που λαµβάνουν χώρα 
µέσα στο οικονοµικό έτος.  

Με την αριθ. 6/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου  συντάχθηκε 
το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 και µε την αριθ. 366/17-11-
2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συντάχθηκε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016, το οποίο στις 17-11-2015 ενσωµατώθηκε στη 
βάση δεδοµένων που τηρείται στο  Υπουργείο Εσωτερικών  και στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 
 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
(Παρατηρητήριο) στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του µε το αριθ. πρωτ. 884/10-11-
2015 έγγραφό του  διατύπωσε τη γνώµη του επί του σχεδίου του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου ο.ε. 2016. 
 

Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω ο ∆ήµος µε την αριθ. ……/2015  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 και υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη 
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»  ενσωµάτωσε στο σχέδιο 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016, τις αναγκαίες προσαρµογές  και το σχέδιο 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016  διαµορφώθηκε τελικά ως εξής: 
 
ΕΣΟ∆Α 
 

52.865.664,09 

0  Τακτικά Έσοδα 
 

12.801.781,69 

1  Έκτακτα Έσοδα 
 

13.770.319,52 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

 

2.490.200,00 

3  Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις  από 
ΠΟΕ 

6.114.096,11 

4  Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
και         επιστροφές χρηµάτων 

4.548.505,42 

5  Χρηµατικό Υπόλοιπο 
 

13.140.761,35 

 
ΕΞΟ∆Α 52.865.664,09 
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6  Έξοδα χρήσης 

 
19.884.194,69 

7  Επενδύσεις 
 

22.110.083,74 

8  Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις 
 

10.665.487,74 

9  Αποθεµατικό 
 

205.897,92 

 
 
Μετά την τελική διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού ο.ε. 2016 µε την αριθ. 

381/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, καθώς και  α)  τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2014, β) τα στοιχεία εκτέλεσης  εσόδων – εξόδων του 

προϋπολογισµού o.ε. 2015 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. 2016, οι Οικονοµικές Υπηρεσίες 

υποβάλλουν την εισήγησή τους µε τα στοιχεία για το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης 

του ∆ήµου ο.ε. 2016, 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. 97/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ και στον Πίνακα 5.Α  «Στοχοθεσία οικονοµικών 

αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου  µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»», όπως αυτός 

καταρτίστηκε µε την αριθ. 105/2015 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 2016, το οποίο στη 

συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 

ΑΔΑ: 79ΚΜΩ93-ΓΙΡ



Σελίδα 9 από 12 
 

� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Οι διατάξεις του Νόµου 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

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

και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄228/18-11-2012, άρθρο 3 «Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.» 
� Την αριθ. οικ. 47490/2012 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄3390/18-12-2012, άρθρο 5 Α 

«Στοχοθεσία» και   άρθρο 6 «Εφαρµογή διατάξεων της από 18-11-2012 
Π.Ν.Π»  
� 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.   
� Την αριθ.  7261/22.02.2013  ΚΥΑ, 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 αριθµ. 30040/2013, ΦΕΚ 
Β΄1858/30-07-2013, και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 41273 /2013,  ΦΕΚ 
Β΄2676/21-10-2013 
� Την ερµηνευτική Εγκ.5  αριθµ. πρωτ. 14065/09-04-2013 ΥΠΕΣ, «Παροχή 

διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/ 22.02.2013  ΚΥΑ..»  
� Τα αριθµ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-

2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά µε τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και 
ελέγχου του ΟΠ∆. 
� Τις 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.  
� 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 ΜΦΓΚ της 
ΕΛΣΤΑΤ». 
� Την αριθ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α:Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού 
έτους 2016 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) 
απόφασης» 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 

ΑΔΑ: 79ΚΜΩ93-ΓΙΡ



Σελίδα 10 από 12 
 

 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη που δήλωσαν και θα 

τοποθετηθούν επί του θέµατος κατά την συζήτησή του στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 

Συντάσσει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

οικονοµικού  έτους 2016, για το οποίο και εισηγείται την έγκρισή του στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, 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. 97/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

ΝΠ∆∆ (6Ι4ΧΟΛ∆Μ-ΟΩΓ) και στον Πίνακα 5.Α  «Στοχοθεσία οικονοµικών 

αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου  µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»», όπως αυτός 

καταρτίστηκε µε την αριθ. 105/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ 

(Α∆Α: ΒΜ7ΜΟΛ5Φ-ΓΑΨ). 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Στάικος Θεόδωρος   
5. Καλαφατέλης Ιωάννης  
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ΚΩ∆ ΙΚΟΙ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  
ΕΤΟΥΣ: Π /Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ  ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ( ̟ .χ 
2014) - Ετήσιοι  

Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π /Υ ΕΤΟΥΣ 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 
ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

( ̟ .χ. 2014)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α ̟ ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟ τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος ∆ ' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 
ταύτισης των 
εγγραφών στις 
στήλες 1. και  

21. (Π /Υ - 
12µηνο) Η  

ΤΙΜΗ  ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ  ΕΊΝΑΙ  Ι ΣΗ  

ΜΕ "0"

Γραµµή 1 Ε̟ ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟ άνες
(12) Έκτακτες ε̟ ιχορηγήσεις για κάλυψη λει τουργικών  δα̟ ανών  (+) (06)_Έσοδα α̟ ό 
ε̟ ιχορηγήσεις για λει τουργικές δα̟ άνες (-)(µείον) (0621)_Ε̟ ιχορηγήσεις για κάλυψη 
δα̟ άνης των ̟ ρονοιακών  ε̟ ιδοµάτων

10.322.630 10.322.630 773.721 810.100 762.189 2.346.010 806.134 895.189 762.189 2.463.512 4.809.523 1.002.469 894.990 806.456 2.703.915 7.513.438 854.456 819.427 1.135.310 2.809.193 10.322.630 0

Γραµµή 2 Ε̟ ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ ιδόµατα (0621)_Ε̟ ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟ άνης των ̟ ρονοιακών  ε̟ ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 3 Ε̟ ιχορηγήσεις για ε̟ ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε̟ ιχορηγήσεις για ε̟ ενδύσεις. 7.512.905 7.512.905 655.851 631.023 645.693 1.932.567 614.756 648.914 587.511 1.851.181 3.783.748 618.961 587.511 606.420 1.812.893 5.596.641 574.970 604.376 736.919 1.916.265 7.512.905 0

(01)_Πρόσοδοι  α̟ ό ακίνητη  ̟ εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι  α̟ ό την  κινητή ̟ εριουσία (+) 
(03)_Έσοδα α̟ ό αντα̟ οδοτικά τέλη και  δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α̟ ό λοι ̟ ά τέλη, 
δικαιώµατα και  ̟ αροχή υ̟ ηρεσιών  (+) (05)_Φόροι  και  Εισφορές(+)(07)_Λοι ̟ ά τακτικά 
έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ ό εκ̟ οίηση κινητής και  ακίνητης ̟ εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές, 
κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ ρόστιµα , ̟ αράβολα (+) (16)_Λοι ̟ ά 
έκτακτα έσοδα

8.736.565 8.736.565 35.870 45.585 775.571 857.027 641.786 724.979 748.626 2.115.391 2.972.419 946.453 812.839 1.063.764 2.823.055 5.795.474 754.479 609.976 1.576.637 2.941.092 8.736.565 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 2.490.200 2.490.200 756.568 634.189 33.788 1.424.546 461.460 299.211 92.452 853.123 2.277.669 52.131 34.486 36.384 123.002 2.400.670 31.838 17.915 39.777 89.530 2.490.200 0

Σύνολο Γραµµής 4 11.226.765 11.226.765 792.439 679.774 809.360 2.281.573 1.103.246 1.024.190 841.078 2.968.515 5.250.087 998.584 847.325 1.100.148 2.946.057 8.196.144 786.316 627.890 1.616.415 3.030.621 11.226.765 0

Γραµµή 5
Έσοδα ̟ ου ̟ ροβλέ̟ εται  να εισ̟ ραχθούν α̟ ό 
α̟ αι τήσεις ΠΟΕ 

(32 - 85)  (Εκτίµηση εισ̟ ράξεων) 1.640.305 1.640.305 453.034 181.700 103.631 738.365 101.472 101.524 64.052 267.048 1.005.413 58.590 34.187 33.909 126.687 1.132.100 36.266 82.196 389.743 508.205 1.640.305 0

Γραµµή 6 Λοι ̟ ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ ράξεις υ̟ έρ του ∆ηµοσίου και  τρί των+(42)_Ε̟ ιστροφές 
χρηµάτων+(31)_Εισ̟ ράξεις α̟ ό δάνεια

4.548.505 4.548.505 365.033 298.165 356.504 1.019.702 423.195 347.857 291.260 1.062.312 2.082.014 328.776 366.802 342.722 1.038.300 3.120.315 283.824 143.428 1.000.939 1.428.191 4.548.505 0

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟ όλοι ̟ ο (5)_Χρηµατικό υ̟ όλοι ̟ ο 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 13.140.761 0

A 48.391.873 48.391.873 16.180.840 15.741.524 15.818.137 21.458.978 16.189.564 16.158.437 15.686.851 21.753.330 30.071.547 16.148.142 15.871.578 16.030.416 21.768.613 38.699.398 15.676.594 15.418.078 18.020.086 22.833.236 48.391.873 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ΚΩ∆ ΙΚΟΙ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  
ΕΤΟΥΣ: Π /Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ  ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ( ̟ .χ 
2014) - Ετήσιοι  

Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π /Υ ΕΤΟΥΣ 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 
ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α ̟ ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟ τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος ∆ ' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 
ταύτισης των 
εγγραφών στις 
στήλες 1. και  

21. (Π /Υ - 
12µηνο) Η  

ΤΙΜΗ  ΠΡΕΠΕΙ  
Γραµµή 1 Κόστος ̟ ροσω̟ ικού (60)_Αµοιβές και  έξοδα ̟ ροσω̟ ικού 7.053.936 7.053.936 545.686 600.253 598.236 1.744.176 573.340 585.352 559.303 1.717.995 3.462.171 613.339 593.357 639.523 1.846.219 5.308.390 564.077 512.064 669.406 1.745.546 7.053.936 0

Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε̟ ιδόµατα  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραµµή 3 ∆α̟ άνες για την  εξυ̟ ηρέτηση δηµόσιας ̟ ί στης (65)_Πληρωµές για την  εξυ̟ ηρέτηση δηµόσιας ̟ ί στης 453.147 453.147 40.441 41.454 40.639 122.533 40.628 41.392 40.318 122.339 244.872 40.812 40.687 40.951 122.450 367.322 41.701 40.210 3.914 85.825 453.147 0

Γραµµή 4 ∆α̟ άνες για ε̟ ενδύσεις (7)_Ε̟ ενδύσεις 22.110.084 22.110.084 1.328.994 1.353.955 1.354.704 4.037.653 1.317.229 1.316.092 1.457.456 4.090.777 8.128.431 1.336.614 1.314.187 1.308.904 3.959.705 12.088.136 1.320.319 1.361.464 7.340.165 10.021.948 22.110.084 0

Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ̟ οχρεώσεων Π .Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ̟ οχρεώσεων  
Π .Ο.Ε.

1.000.000 1.000.000 83.026 83.026 194.926 360.978 199.060 168.060 122.926 490.045 851.024 76.110 20.250 20.367 116.726 967.750 10.750 10.750 10.750 32.250 1.000.000 0

(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 3.106.982 3.106.982 135.786 326.853 259.357 721.996 283.631 130.305 274.839 688.774 1.410.770 261.559 116.038 664.463 1.042.061 2.452.831 101.797 281.087 271.267 654.151 3.106.982 0

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά  Ε̟ ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο Γραµµής 6 3.106.982 3.106.982 135.786 326.853 259.357 721.996 283.631 130.305 274.839 688.774 1.410.770 261.559 116.038 664.463 1.042.061 2.452.831 101.797 281.087 271.267 654.151 3.106.982 0

Γραµµή 7 Λοι ̟ ές λει τουργικές δα̟ άνες 
(61)_Αµοιβές αιρετών και  τρί των  (+) (62)_Παροχές τρί των(+) (63)_Φόροι  - τέλη(+) 
(64)_Λοι ̟ ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟ άνες ̟ ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ̟ ά έξοδα

9.270.130 9.270.130 121.525 501.636 551.089 1.174.250 537.198 448.270 676.076 1.661.543 2.835.794 755.560 632.834 676.688 2.065.082 4.900.876 774.725 458.215 3.136.313 4.369.254 9.270.130 0

Γραµµή 8 Α̟ οδόσεις εσόδων  υ̟ έρ ∆ηµοσίου και  τρίτων (82)_Λοι ̟ ές α̟ οδόσεις 5.191.696 5.191.696 432.640 432.640 432.640 1.297.919 432.640 432.640 432.640 1.297.919 2.595.838 432.640 432.640 432.640 1.297.919 3.893.757 432.640 432.640 432.660 1.297.939 5.191.696 0

Γραµµή 9 Α̟ οθεµατικό (9)_Α̟ οθεµατικό 205.898 205.898 205.898 0

B. 48.391.873 48.391.873 2.688.098 3.339.817 3.431.590 9.459.506 3.383.725 3.122.110 3.563.558 10.069.393 19.528.898 3.516.633 3.149.993 3.783.537 10.450.163 29.979.061 3.246.008 3.096.430 11.864.475 18.206.913 48.391.873 0

Γ. ∆ ιαφορά για συµφωνία Π /Υ   (85) Προβλέψεις µη εί σ̟ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 4.473.791 4.473.791 4.473.791

∆1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσι ο Π /Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 52.865.664

∆2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσι ο Π /Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 52.865.664

Ε. 0 0 13.492.742 12.401.706 12.386.547 11.999.473 12.805.839 13.036.327 12.123.293 11.683.937 10.542.648 12.631.509 12.721.585 12.246.879 11.318.450 8.720.337 12.430.586 12.321.649 6.155.611 4.626.323 0

Σύνολο Α̟ λήρωτων Υ̟ οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ ροηγούµενου οι κ . έτους (̟ .χ 2013)

Μηνι αίοι  στόχοι  α̟ λήρωτων υ̟ οχρεώσεων οικ . έτους Π /Υ (̟ .χ 2014)

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Η  ̟ ερί οδος της ο̟ οίας αναµορφώθηκαν οι  στόχοι  (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται  µε τη 
συµ ̟ λήρωση του αριθµού 1 στα δι ̟ λανά ̟ εδία

Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι , τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, 
̟ ρόστιµα , ̟ ρόσοδοι  α̟ ό ̟ εριουσία)  

Γραµµή 6

ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

ΣΤ.

ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  (Γραµµές 1 - 9)

Ι ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ  Π /Υ (Άρθρο 1, ̟ αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Α ) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  (Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α . ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ∆ΗΜΩΝ  ΚΑΙ  Ν .Π .∆ .∆ .                          
(Συµ ̟ ληρώνονται  µόνο τα µη σκ ιασµένα  ̟ εδία µε την ένδει ξη "0" / ̟ οσά σε ευρώ)                                                                ΟΝΟΜΑ  ΦΟΡΕΑ  :  ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Α̟ λήρωτες Υ̟ οχρεώσεις

Σελίδα 1 από 2  

ΑΔΑ: 79ΚΜΩ93-ΓΙΡ



Σελίδα 12 από 12 
 

Οδηγί ες συµ ̟ λήρωσης του Πίνακα  5.Α

6. Η Γραµµή Γ. "∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συµπληρωθεί µε το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις µη Είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ",  
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων µε τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται 
στις Γραµµές ∆.1 και ∆.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιµή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠ∆ είναι το µηδέν (0). 

8. Στην περίπτωση αναµόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συµπληρώνεται ο αριθµός 1 στα πεδία της γραµµής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο 
της οποίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες /  τρίµηνα /  σωρευτική περίοδος µηνών).  Στους προηγούµενους µήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης 
του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωµατώθηκαν στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

4. Στο τµήµα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόµατα πρέπει να συµπληρωθεί µόνο µία φορά στη Γραµµή 2 "Προνοιακά επιδόµατα" και µε τη συµπλήρωσή 
του αυτόµατα  ενηµρώνεται η Γραµµή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

3. Στο τµήµα των Εσόδων, το Χρηµατικό Υπόλοιπο πρέπει να συµπληρωθεί  µία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και µε τη συµπλήρωσή του ενηµερώνεται 
αυτόµατα η γραµµή Α "Σύνολο Εσόδων (µε χρηµατικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη µηνιαία στοχοθεσία. 

5. Στο τµήµα των εξόδων η Γραµµή 9 "Αποθεµατικό" πρέπει να συµπληρωθεί µόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόµατα ενηµερώνεται η στήλη 
του 12µήνου µε το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεµατικού αθροίζεται µόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαµβάνεται στα µηνιαία Σύνολα 
Εξόδων.

1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗ  ΜΟΡΦΗ  ΤΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ  Η  ΣΤΑ  ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ  ΠΕ∆ΙΑ  ΑΥΤΩΝ  ΣΥΝΙΣΤΑ  ΑΛΛΟΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΑ , ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ  ΑΚΥΡΟ.  

2. Τα σκιασµένα πεδία µε την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόµατα ορισµένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή.  
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