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ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  241/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
15.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27829/23-10-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος
4. Αναστάσιος Δίου     Τακτικό μέλος
5. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος
6. Χρήστος Πέτκος    Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  η 
οποία έχει ως εξής:
      Η  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Έδεσσας  στο  πλαίσιο  κατάρτισης  του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2016 και σε εκτέλεση και 
εφαρμογή των διαλαμβανομένων:
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1. Στον  Ν.4093/2012  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4064/2012…», ΦΕΚ Α’ 
222

2. Στην  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Δημοσιονομικοί  Κανόνες  και  άλλες 
διατάξεις»  ΦΕΚ  Α’  228/18-11-2012,  άρθρο  3  «Παρατηρητήριο  Οικονομικής 
Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

3. Στην  ΚΥΑ  47490/2012,  ΦΕΚ Β’  3390/18-12-2012,  άρθρο  5  Α  «Στοχοθεσία»  και 
άρθρο 6 «Εφαρμογή διατάξεων της από 18-11-2012 Π.Ν.Π.»

4. Στον  Ν.  4111/2013  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις…»  ΦΕΚ  Α’18,  άρθρο  5 
«Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 76 Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α’167 & με την παρ.1 εδ.β του άρθρου 1774270/2014, 
ΦΕΚ Α’ 143

5. Στην ΚΥΑ 7261/22.02.2013, (ΦΕΚ Β΄450/26.02.2013), «Καθορισμός διαδικασιών και 
Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 
και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο…»

6. Στην  ερμηνευτική  εγκύκλιο  5/9.4.13  με  αριθμ.  πρωτ.14065/09-04-2013  ΥΠΕΣ, 
«Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθμ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ…»

7.    Στα με αριθμ.πρωτ. 41308/31-10-2013, 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-2014 
έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά με τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του 
ΟΠΔ

8. Στον  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης-εποπτείας  (Οδηγ.2011/85) 
Δημόσιο  Λογιστικό  κλπ.»,  άρθ.17  περ.θ  «Όργανα,  αρθ.27  «Παρατηρητήριο..», 
αρθ.64  «Κατάρτιση  και  Έγκριση  Προϋπολογισμών  ΟΤΑ»,  άρθρο  149 
«Παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ» και άρθρο 174 
«Κυρώσεις σε ΟΤΑ» ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014

9. Στο με αριθμ.πρωτ. οικ.28096/14-07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή Οδηγιών 
για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη των νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της 
ΕΛΣΤΑΤ»

10.Στην ΚΥΑ 26945/2015 ΦΕΚ Β’ 1621/31-07-2015, ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών σχετικά με την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών 
των Δήμων οικονομικού έτους 2016».

  προχώρησε στην συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, τον 
οποίο και σας υποβάλλει προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση 
σχεδίου ΟΠΔ έτους 2016.
          Για την συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία 
εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού του  προηγούμενου  έτους  σε  συνδυασμό με  κάθε  άλλο 
στοιχείο  που  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί,  προκειμένου  να  αποδοθεί  πλαίσιο  δράσης 
ρεαλιστικό  και  αξιόπιστο.  Το ΟΠΔ καταρτίζεται  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. Επισυνάπτεται  ο 
Πίνακας 5 Α όπου επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Ως προς τον πίνακα  εσόδων:
-το  χρηματικό  υπόλοιπο  πρέπει  να  συμπληρωθεί  μια  φορά  στη  στήλη  1  (τρέχουσα 
στοχοθεσία)  και  με την συμπλήρωση του ενημερώνεται  αυτόματα η γραμμή Α «Σύνολο 
Εσόδων», αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία
-η γραμμή 1 αφορά την κατανομή από τους ΚΑΠ και τις επιχορηγήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες
-η γραμμή 2 αφορά τα προνοιακά επιδόματα
-η γραμμή 3 αφορά τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις (έργα από χρηματοδοτήσεις)
-η γραμμή 4 αφορά τις εισπράξεις από ίδια έσοδα του Δήμου
-η γραμμή 5 αφορά την εκτίμηση είσπραξης των ομάδων 32-85
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-η γραμμή 6 αφορά τις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και αποδόσεις λογιστικών εγγραφών
-η πρόβλεψη εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 
(πρόβλεψη) του προηγούμενου οικονομικού έτους
Ως προς τον πίνακα εξόδων: 
-η γραμμή 1 αφορά τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού
-η γραμμή 2 αφορά τις πληρωμές προνοιακών επιδομάτων
-η γραμμή 3 αφορά τις πληρωμές τοκοχρεολυσίων
-η γραμμή 4 αφορά τις δαπάνες για επενδύσεις 
-η γραμμή 5 αφορά πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
-η γραμμή 6 αφορά τις υποχρεωτικές  και προαιρετικές εισφορές προς τρίτους
-η γραμμή 7 αφορά τις δαπάνες για λειτουργικά έξοδα
-η γραμμή 8 αφορά τις αποδόσεις λογιστικών εγγραφών.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
όλα τα αναφερόμενα στην  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, του Δήμου Έδεσσας για 

το  έτος  2016,  όπως  εμφανίζεται  στο  συνημμένο  σχέδιο  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του 
Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  αιτιολογική 
εισήγηση  έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που συμπεριλαμβάνεται 
στο σκεπτικό της παρούσας. 

Β.  Την  υποβολή αυτού,  με πλήρη αιτιολόγηση κάθε  εγγραφής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 13:40 μ. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 241/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 02-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης 
Μουράτογλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου, και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου

κα Ε. Σαπουντζή
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