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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2016

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 87/2016                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  1195/24-11-2016  έγγραφη  πρόσκληση  του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Κουτσοδόντη Βασιλική (αναπλ.μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών:
Σας θέτουμε υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄25.1.13) «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης» όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 76  του  Ν.  4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

2. Το άρθρο 149 του Ν. 4270/2014 «Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.»
3. Τις διατάξεις  του Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

4. Την υπ΄αρ. ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 -  τροποποίηση της υπ'
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης”.

5. Την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ
30040/24-7-2013  και  με  τη  ΚΥΑ  41273/15-10-2013  και  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

6. Την  Εγκύκλιο  5/14065/09.04.2013 του  Υπουργείου  Εσωτερικών  Παροχή  οδηγιών  και
διευκρινήσεων  επί  της  αρ.  7261/22.2.2013  (ΦΕΚ  Β΄450/26-2-2013  Κοινής  Απόφασης  των
Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα (μέλος)
3) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_N0000020017
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
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παρακολούθηση  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (ΟΠΔ)  και  την  εφαρμογή  του
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 έτους 2013.

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.
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).
Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: 
(α)  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό  των ΟΤΑ και  των νομικών προσώπων αυτών που  είναι  ενταγμένα  στο
καταρτιζόμενο,  από  την  ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής  Κυβέρνησης  (ΜΦΓΚ)  (υποτομέας  S.1313
ΟΤΑ, του Τομέα Γενικής Κυβέρνησης).
Στα πλαίσια των οδηγιών που δίνονται με την ΚΥΑ 7261 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών
και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013,
όπου  καθορίζονται  τα  κριτήρια  και  η  διαδικασία  για  την  παρακολούθηση  του  ΟΠΔ,  ο  Δήμος  μας
υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: 

 Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.
Στον  πίνακα  αυτό  αποτυπώνονται  σε  ενοποιημένη  και  συνοπτική  μορφή  τα  στοιχεία  του  ετησίου
προϋπολογισμού  του  ΟΤΑ,  τα  οποία  συνιστούν  τις  εκτιμήσεις  του  ως  προς  τα  έσοδα  και  έξοδα  του
αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους 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 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 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  των  εσόδων  και
δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου 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 εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
και  επίτευξης  των  στόχων,  με  γνώμονα  το  βαθμό  συμβολής  του  στους  αντίστοιχους  δημοσιονομικούς
στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.
Για την κατάρτιση του Ο.Π.Δ. 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 το πρόγραμμα 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 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.
Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, και
ύστερα  από  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αυτής,  το  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης,  το  οποίο
αποτελείται  από  τον  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Δήμου  υποβάλλεται  προς
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ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Α) Την έγκριση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2017,
όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.
Β) Την υποβολή του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2017
στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  πρέπει  να  προβούμε  στη  κατάρτιση  του  Ολοκληρωμένου
Πλαισίου  Δράσης  (ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ)  του  Δήμου  έτους  2017  και  στη  συνέχεια  να  το
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
- Τα άρθρα 76,77 του ν. 4172/2013, 
- Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013
- Την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
- Τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010 
- Την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 7261 (ΦΕΚ 450 Β΄ 26.2.2013) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-

2013 και με την ΚΥΑ 41273/15-10-2013
- Την υπ΄αρ. Την υπ΄αρ.  ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): “Παροχή

οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων,  οικονομικού  έτους  2017  -
τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης”

- Το  σχέδιο  προϋπολογισμού  του  Δήμου Ψαρών του  έτους  2017,  όπως  συντάχθηκε  με  την  αρ.
86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2017,
όπως  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  Πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  των  ΟΤΑ,  ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β) Υποβάλει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2017 στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  87/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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