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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆ -  πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2015 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 15903/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 4)Ράπτου 
Όλγα (µέλος), 5) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 7)Κουσενίδης Αλέξανδρος 
(µέλος) 
 
Απόντες:1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
Mετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, το ετήσιο 

πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆.  
Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 µε την οποία 

τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισµός 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και 
την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», έτσι 
ώστε να συµφωνούν µε τις διατάξεις του Ν.4111/2013, µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του 
Ν.4172/2013. 

Έτσι, για την κατάρτιση του ΟΠ∆ του οικονοµικού έτους 2014 και εφεξής, καταργούνται τα εδάφια τα 
οποία αναφέρονται στην υποβολή του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης, µαζί µε το Ο.Π.∆. και επιπλέον καταργούνται οι «Πίνακες Πενταετούς Προγραµµατισµού» και ο «Πίνακας 
Ετήσιου Προγραµµατισµού» και πλέον υπάρχει µόνο υποχρέωση υποβολής του πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία 
οικονοµικών αποτελεσµάτων των δήµων και νπδδ», όπως αυτός επισυνάπτεται τροποποιηµένος, στην ΚΥΑ 
41273/15.10.2013.   

Ο πίνακας 5α  µε τίτλο «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης» έτους 2015 έχει συνταχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, και ευθυγραµµιστεί µε τις διατάξεις 
του Ν.4111/2013, µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013. Υποβάλλεται δε συνηµµένος στην 
παρούσα εισήγηση ως σχέδιο προς κατάρτιση. 

 
Οι οδηγίες για την κατάρτιση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆ -  πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία 

οικονοµικών αποτελεσµάτων παρατίθενται στην εγκύκλιο υπ΄αριθµ. 5 έτους 2013 Υπουργείου Εσωτερικών µε α.π. 
14065, σύµφωνα µε την οποία, «η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το το σχέδιο του ΟΠ∆, µε τη συνδροµή των 
οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠ∆ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους 
Πίνακες των νοµικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νοµικά 



 

 

πρόσωπα. 'Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωµένου ΟΠ∆ του ΟΤΑ και 
των νοµικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συµβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.».  

 
  Οπότε, η απόφαση που καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να λάβει θα εισήγηση – πρόταση προς το ∆ηµοτικό     
  Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του    
  προέδρου  

 
                            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία  
Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (Η κ. Ράπτου Όλγα δεν το ψήφισε διότι αφορά θέµα προϋπολογισµού 
για το οποίο θα πάρει θέση στο ∆.Σ.  της 17-11-2014. Γενικότερα θεωρεί ότι οι ∆ήµοι πρέπει να έχουν 
οικονοµική αυτοτέλεια και να έχουν εκείνους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς που θα επιτρέπουν τον 
έλεγχο των οικονοµικών τους.  
 

Α)Εγκρίνει την Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2015 όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία 
οικονοµικών αποτελεσµάτων των δήµων και νπδδ» που κατατέθηκε από την υπηρεσία. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στα πλαίσια της προβλεπόµενης διαδικασίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για 
τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  329/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 13/11/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 



 

 

 


