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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Ο.Ν.Α.Π “ ΘΕΣΠΙΣ”       

Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι                                    

                                                       

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

                                           Από το πρακτικό της με αριθ. 23η/ 3-12-2015 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο 

ΘΕΣΠΙΣ» 

 

   

Αριθμός Απόφασης   105/2015         

      

                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση-υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) 2016 του 

Ν.Π.Δ.Δ Ο.Ν.Α.Π “ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 

 

Στον Άγιο Στέφανο και στο Δημαρχείο Διονύσου σήμερα την 3η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6.00 μμ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 812/27-11-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με 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, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                    Απόντες : 

Δαρδαμάνης Βασίλειος                                                                         Αλημίσης Θεόδωρος 

Μπέτσης Ανδρέας                                                        

Ράϊκος Δημήτριος                                                              

Στασινοπούλου Αναστασία                                                 

Κριεμάδης Βασίλειος  

Κομνηνάκης Γεώργιος 

Ιατρίδης Νικόλαος 

Κορμπή- Καλάκου Γεωργία  

Λακαφώση Παναγιώτα 

Μερόντη Αικατερίνη 

Πανδής Γεώργιος 

Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση-υποβολή Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) 

2015 του Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Ν.Α.Π “ Ο ΘΕΣΠΙΣ» ως εξής : Κύριοι, έχοντας υπόψη:  

  

• Το άρθρο 4 του ν. 411/2013  

• Την  ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών   

• Την Εγκύκλιο 5 που είναι σχετική με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της 

παραπάνω ΚΥΑ. 

• Το Έγγραφο 19400 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 

Χώρας” 

 Σύμφωνα με το άρθρο  4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή 

παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών 

τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το νομικό μας 

πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεο να καταρτίσει τον Πίνακα Στοχοθεσίας για το έτος 2015, ο 

οποίος σας υποβάλλεται. 

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και 

απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική 

νομοθεσία. Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των 

ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης» (ΟΠΔ) -  Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών 

τους προσώπων δημόσιου δίκαιου : Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και 

συνοπτική μορφή τα στοιχειά του ετησίου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα όποια συνιστούν τις 

εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις 

αυτές αποτελούν τους ετησίους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της 

κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη 

διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και με 

γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για 

το σύνολο των ΟΤΑ της χωράς, συμφώνα με το ν. 4093/12.  

Δηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιμήσεων του 

εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τρίμηνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του 

έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). 

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος 
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολές 

του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

συμφώνα με το ν. 4093/12. 

       Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  καταρτίσθηκε  το «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης» έτους 

20156 και  ζητείται από το ∆.Σ. να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Ο.Π.∆. του Νομικού Προσώπου 

έτους 2016, όπως φαίνεται στο συνημμένο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης και να διαβιβάσει αυτό προς έγκριση από το ∆ημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Διονύσου. 

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του 

τα σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση 

                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ α    Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

                                        Με έντεκα (11) ψήφους ΥΠΕΡ, μία(1) ΛΕΥΚΟ 

  

Λευκό εψήφισε ο κος Κομνηνάκης Γεώργιος 

 

   Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης( Ο.Π.Δ) 2016 του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης και το υποβάλλει στο Δήμο Διονύσου για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2015. 

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος “ Διαύγεια”. 

 

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Δαρδαμάνης Βασίλειος                                                               Μπέτσης Ανδρέας                                                       

                                                         Ράϊκος Δημήτριος 

                                                                           Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                              Κριεμάδης Βασίλειος 

                                                                 Κομνηνάκης Γεώργιος 

                                                          Ιατρίδης Νικόλαος 

                                                                           Κορμπή- Καλάκου Γεωργία 

                                                                   Λακαφώση Παναγιώτα 

                                                              Μερόντη Αικατερίνη 

                                                        Πανδής Γεώργιος 

                                                                                  Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία 
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