
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     27/5/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 7062 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
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. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 45/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Κατάρτιση «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης» (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου έτους 2013». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών)σήµερα στις 27 του µήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαµάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7011/24-5-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  επί του θέµατος:  
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ο.Π.∆.  2013. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
     Με την αριθ.  7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β’), Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, καθορίστηκα τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες 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. 
    Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ως άνω απόφαση λοιπόν, το Ο.Π.∆. 
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 ΟΠ∆.  
   Το τµήµα του ΟΠ∆ που αφορά το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
ακολουθεί τις διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και τροποποίησης αυτού 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατόπιν αυτού, προσαρτάται στο ΟΠ∆ 
σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. 
    Το ΟΠ∆ 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 ΟΠ∆ δεν πληροί τους όρους κατά τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, 
τότε ο Προϋπολογισµός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ µόνο το ΟΠ∆ 
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 ΟΠ∆ σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ, β)την 
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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 παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
και εγκρίνει το ΟΠ∆ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό 
αναφέρεται. 
   Επίσης στο άρθρο 8 της προαναφερόµενης ΚΥΑ, ορίζεται ότι ειδικά για το 
οικονοµικό έτος 2013, είναι δυνατό το τµήµα του ΟΠ∆ που αφορά τον ΟΤΑ να 
ψηφίζεται από το οικείο συµβούλιο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην 
αρµόδια αρχή εντός 20 ηµερών από το χρόνο έγκρισης του Προϋπολογισµού 
και του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ράσης ή από το χρόνο έναρξης ισχύος της 
παρούσης (σε περίπτωση που αυτά ήδη έχουν εγκριθεί), χωριστά από το 
τµήµα αυτού που αφορά τα νοµικά πρόσωπα του ΟΤΑ.  
Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο 
πρώτα το τµήµα που αφορά τον ΟΤΑ, και στη συνέχεια, ενοποιεί και το 
δεύτερο τµήµα αυτού, αποστέλλοντας εκ νέου το ολοκληρωµένο ΟΠ∆ στο 
Παρατηρητήριο. 
Επίσης, για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠ∆, µαζί µε τον Πίνακα 
Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, οφείλουν κατ’ ελάχιστον να 
υποβάλλουν το Στρατηγικό Σχεδιασµό, όπως αυτός αποτυπώνεται στον 
πίνακα1 του Παραρτήµατος και το Τεχνικό τους Πρόγραµµα. Το 
Παρατηρητήριο µπορεί, αν κρίνει απαραίτητο να ζητήσει συµπληρωµατικά 
στοιχεία.  
 
 Κατόπιν όλων των ανωτέρω θέτουµε υπόψη σχέδιο του Ο.Π.∆. οικ. έτους 
2013, όπως αυτό συντάχθηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 
προαναφερόµενων φορέων και παρακαλούµε αφού καταρτίσετε αυτό, το 
υποβάλλετε προς το ∆ηµοτικό 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. 14/2013 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, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του Ν. 4111/2013  καθώς και 
τις διατάξεις της αριθ.  7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος β’), 
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
   Καταρτίζει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2013,  όπως αυτό συνοδεύει την παρούσα και το 
υποβάλλει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  45/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
6. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
7. ∆/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 & ∆ηµ. Σχέσεων 
11. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
12. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
13. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
14. Τµήµα Ταµείου 
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