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Νέα Φιλαδέλφεια    28/11/2014

Αριθ. Πρωτ. : 20763
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Γραφείο  Οικ. Επιτροπής
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Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 195/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Κατάρτιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων έτους 2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 20509/27/24-
11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ.
Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό
μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα τα μέλη της Ο.Ε. συμφώνησαν να συζητηθεί ως 2ο μεταξύ των
θεμάτων αυτής, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 20632/26-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του
θέματος:

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ο.Π.Δ.  2015.

Κύριε Πρόεδρε,

Με την αριθ.  7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β’), Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι
διαδικασίες για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
(Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης λοιπόν, το Ο.Π.Δ.
καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή
μαζί με τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΟΤΑ και του κάθε
νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ.

Η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. γίνεται σε μια ειδική για
αυτό το σκοπό συνεδρίαση, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα και με το
αριθ. πρωτ. 54240/44368/11-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι
διακριτές.
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Με την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β’ 450), όπως αυτή είχε
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β’ 1858) όμοια
«Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013»

Με τη προαναφερόμενη ΚΥΑ επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα
1, 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, οι οποίες συνίστανται στα εξής :
Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι
πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες
5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.  Συνεπώς, το ΟΠΔ
συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του
φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους

Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και
ηλεκτρονικά στη μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο
προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες,
αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου,
τότε ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ
προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10
Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α)την πληρότητα των νομικών προσώπων του
ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β)την
πληρότητα του ΟΠΔ 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
ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό
αναφέρεται.

Με την αριθ. 175/2014 απόφαση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
στις 10 Νοεμβρίου 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του του
ν.4172/2013 (Α’ 167), σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
οικονομικού έτους 2015, το οποίο στη συνέχεια εμπρόθεσμα
ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

Με το αριθ. πρωτ. 20499/24-11-14 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου
2000/31-10-14) σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η τεκμαρτή γνώμη του επί του σχεδίου
του προϋπολογισμού του δήμου μας οικον. έτους 2015, το οποίο
ενσωματώθηκε από το δήμο στη βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Η γνώμη αυτή περιλαμβάνει τα κριτήρια της Κ.Υ.Α.
29830/25-7-14(οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/μου 2015) με βάση την
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οποία αξιολογείται ο προϋπολογισμός καθόσον θεωρήθηκε ότι οι οδηγίες
αυτές συμβάλλουν στην κατάρτιση ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 194/2014 απόφασή της
καλείται να εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία ο
προϋπολογισμός του Δήμου μας οικον. έτους 2015 συμμορφώνεται με την
τεκμαρτή γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Βάσει αυτής της εισηγητικής έκθεσης και του διαμορφωμένου μέχρι σήμερα
προϋπολογισμού, όπως αυτός θα εισαχθεί προς ψήφιση από το Δημοτικό μας
Συμβούλιο, τηρουμένων και των προαναφερόμενων διατάξεων, θέτουμε
υπόψη σχέδιο του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2015 και παρακαλούμε αφού καταρτίσετε
αυτό, να το υποβάλλετε προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 31/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις αριθ.
175/14 και 194/14 αποφάσεις Ο.Ε., είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/10, την αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία
τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β’
450), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β’
1858) όμοια, αυτές του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 77 του Ν.
4172/13, το αριθ. πρωτ. 54240/44368/11-10-2013 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το αριθ. πρωτ. 20499/24-11-14 (αριθ.
πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 2000/31-10-14) σχετικό έγγραφο του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και μελέτησε όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)

Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και των υπ΄αυτού εποπτευομένων Νομικών
Προσώπων Π.Π.Ι.Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φ.-Χ.
(Ν.Π.Ι.Δ) οικονομικού έτους 2015 και το υποβάλλει προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε
από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του
θέματος κατά την προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
6. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
7. Δ/νση Κ.Ε.Π.
8. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Ανάπτυξης

και Πληροφορικής
9. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

και Αθλητισμού
10.Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
11.Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
12.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
13.Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
14.Τμήμα Ταμείου
15.Π.Π.Ι.Ε.Δ.
16.Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
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