
  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 19ης/2013 ειδικής συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας 

 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  420/2013 

 
 

 
 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 11 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε δηµόσια, ειδική, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 47331/07-11-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε στα µέλη και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), των διατάξεων 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-
2006) όπως ισχύει,των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και των διατάξεων  της 
υπ΄αριθ. 30842/31-07-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών. 

∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εικοσί εννέα (29) 
µέλη και ονοµαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:        

1.Κούγκας Αθανάσιος 18.Κούτσιας Νικόλαος 

2.Γκιουρτζης Ιωάννης 19.Μπούτσης Παναγιώτης 

3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος 20.Χαλκίδης Ισαακ 

4.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 21.Βουλγαροπούλου Μαρία 

5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 22.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 

6.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος 23.∆ριστάς Στέφανος 

7.Ανδρονίδης Σάββας 24.Ανεσίδης Νικόλαος 

8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος   25.Σαρακατσιάνος Νικόλαος 

9.Παντόπουλος Χρήστος 26.Τασιόπουλος Αναστάσιος 

10.Ματσούκας Αριστείδης 27.Απατσίδης Ιωάννης 

11.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος 28.Σπυρίδης Γεώργιος 

12.Γκιορτζής ∆ηµήτριος 29.Αλευράς Χρήστος 

13.Κωτούλας Χρήστος  

14.Τζίλας Γεώργιος  

15.Κιοσέογλου Ιερεµίας  

16.Στεργιόπουλος Γρηγόριος  

17.Μητρόπουλος Ευάγγελος  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
-------- 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

-------- 

ΘΕΜΑ: 
Ψήφιση ή µη «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» 

(ΟΠ∆) ∆ήµου Αλεξάνδρειας οικονοµικού έτους 2014. 
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Απόντες 

1.Τσιφόπουλος Ευθύµιος                             3. Ναλµπάντης Κωνσταντίνος 

2.Γκιόνογλου Χαράλαµπος                           4.Λαµπίρη Άννα 

 

 
 
Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος 

κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης. 

 

 

Από  το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων βρέθηκε παρών 

ο ένας (01), ήτοι: 

 

Παρόντες 

1. Μητσόπουλος Βασίλειος 

 

 
Απόντες: 

 

1.Ρεσινιώτης Απόστολος 

2.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος 

3.Μαντζώλας Γεώργιος 

 

 

 
Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν 

παρόντες οι δέκα (10), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

           

1. Παπαδοπούλου Ανθία                         6. Παπαδηµητρίου Βασίλειος 

2. Γιαννέκας Χρήστος 7. Τσεκούρας Αθανάσιος 

3. Καρυτόπουλος Θωµάς 8. Κωστόπουλος Ματθαίος 

4. Βεσυροπούλου Ζωή 9. Γκούντας Βασίλειος 

5. Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος 10. Καραγιάννης Σωτήριος 

 

  
  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

           

 

1. Κεµπαπίδης Ιωάννης 

2.Αργιαντόπουλος Στέφανος 

3. Χατζόπουλος Σωτήριος 

4.Σπανός Νικόλαος 

5. Κατράνας Αθανάσιος 

6. Τάνης Αθανάσιος 

 

7. Μουρατίδης Θεοχάρης 

8. Θυµιόπουλος Γρηγόριος 

9. Γιαννόπουλος Σωτήριος 

10. Παναγιωτίδης Κυριάκος 

11.Κασνακίδης ∆ήµος 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία ∆ηµητρίου, τακτική υπάλληλο του δήµου 

Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό. 

 

 
Παρατηρήσεις: 
 
1.Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκαβαρδίνας Νµικόλαος και ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησαν κατά τη 
συζήρηση του 1ου θέµατος της ηµερησίας διάταξης 
2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ριστάς Στέφανος και  Απατσίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήρηση του 2ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης 
3.Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Λαµπίρη Αννα  απουσιάζει  µετα τη σχετική άδεια  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
απουσία της  από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού συµβουλίου έως 31-12-2013 (σχετ. η αριθ. 414/2013 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αριθ. Πρωτ. 47322/07-11-2013 εισηγητικό σηµείωµα εκ του 
γραφείου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξάνδρειας το οποίο αυτούσια έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Κυρίες & κύριοι σας γνωρίζουµε τα εξής : 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να ενισχύσει τα υφιστάµενα θεσµικά 
εργαλεία για την επίτευξη της οικονοµικής εξυγίανσης των ΟΤΑ, προχωρά στη 
δηµιουργία «Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και για αυτό το 
λόγο συνιστάται 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. (παρ.1 άρθρο 3 Πράξη Νοµοθ. 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) (παρ.1 άρθρο 4 
Ν.4111/13(ΦΕΚ18/25.01.2013τεύχοςΑ') 
Συνεπώς, σε παρακολούθηση θα υπάγονται εκτός από τους ∆ήµους, τα δηµοτικά 
νοµικά πρόσωπα και οι δηµοτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.  

 Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ.: 
1288/10.01.2013 (ΦΕΚ 31/11.01.2013 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 14916/16.04.2013 (ΦΕΚ 
173/17.04.2013 τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) µε την οποία συγκροτείται το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και των νοµικών τους 
προσώπων. 

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµών, καθώς και απολογισµών και η ενίσχυση της οικονοµικής 
αυτοτέλειας των Ο.Τ. Α. σύµφωνα µε τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία. 
(παρ.1 άρθρο 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) (παρ.1 άρθρο 4 
Ν.4111/13(ΦΕΚ18/25.01.2013τεύχοςΑ'). 
 

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 ∆ράσης» (ΟΠ∆). Το ΟΠ∆ 
συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης, το ετήσιο πρόγραµµα 
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δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισµό του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων 
και εγκρίνεται από την αρµόδια για την εποπτεία του αρχή. (παρ.4 άρθρο 3 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) (παρ.4 άρθρο 4 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 
18/25.01.2013 τεύχος Α') 
 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η 
παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 και απλοποιείται το περιεχόµενο και η 
διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.∆., καθώς το πενταετές επιχειρησιακό 
πρόγραµµα και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης δεν αποτελούν µέρη του, 
αλλά ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ ως 
πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού. Παράλληλα, µνηµονεύονται ρητά πλέον οι απλήρωτες 
υποχρεώσεις και το οικονοµικό αποτέλεσµα (ισοζύγιο) ως στοιχεία που 
πρέπει να αποτυπώνονται στο Ο.Π.∆., ενώ ο καθορισµός του «πλήρους» 
περιεχοµένου του Ο.Π.∆. ορίζεται, ρητά πλέον, ότι αποτελεί αντικείµενο 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 7 του 
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως τροποποιείται µε 
τηνπαρ.4τουπαρόντοςάρθρου. 
 
 Μετά 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 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') 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 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'). 

Μετά τα ανωτέρω   για το ΟΠ∆ έτους 2014 ισχύουν τα εξής: 

 
"Α. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) του ΟΤΑ συνοψίζει 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 της Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995. 

Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτοµέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγµένους σε 
αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του 
ΟΤΑ, η οποία πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την αρχή του 
µήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του 
ηµερολογιακού τριµήνου που έπεται της προθεσµίας αυτής. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΩΨΠ-ΑΛΡ



Β.Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισµού και της πορείας εκτέλεσής του 
αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα 
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών 
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου(συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου 
προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του) 

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα 
στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις 
του ως προς τα έσοδα και τα 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 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 
4064/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-
2016»). 

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία 
εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα 
και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-
Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση του προγράµµατος αυτού 
λαµβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να 
αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και 
αξιόπιστο. 

Το πρόγραµµα 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. 
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες 
αποτελούν αθροίσµατα συγκεκριµένων επιµέρους Κωδικών Αριθµών (Κ.Α), η 
απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ώστε να 
εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους 
συνολικά τιθέµενους στόχους. 

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 το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των 
υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους και θέτει 
ως στόχο το µέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίµηνο (µέσος όρος 
µηνιαίων υποχρεώσεων) να εµφανίζεται µειωµένο έναντι του επιπέδου τους κατά 
την 31/12. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και να συµβάλλει 
στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση µε τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς 
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τη µεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση µε την 31/12 του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ. 

Στον πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων των δήµων και νπδδ», 
όπως επισυνάπτεται στην ΚΥΑ 41273/15.10.2013, υπάρχουν οδηγίες για τη 
συµπλήρωσή του, σύµφωνα µε τις οποίες: 

- Οποιαδήποτε παρέµβαση στη µορφή των πινάκων ή στα σκιασµένα πεδία αυτών 
συνιστά αλλοίωση του περιεχοµένου του ΟΠ∆, καθιστώντας αυτό αυτοδίκαια 
άκυρο. 

- Τα σκιασµένα πεδία µε την ένδειξη «0» υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόµατα 
ορισµένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή. 

- Στο Τµήµα των Εσόδων, το Χρηµατικό Υπόλοιπο πρέπει να συµπληρωθεί µία 
φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και µε τη συµπλήρωσή του 
ενηµερώνεται αυτόµατα η γραµµή Α «Σύνολο Εσόδων» (µε χρηµατικό υπόλοιπο), 
αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη µηνιαία στοχοθεσία. 

- Στο Τµήµα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόµατα πρέπει να 
συµπληρωθεί µόνο µία φορά στη Γραµµή 2 «Προνοιακά επιδόµατα» και µε τη 
συµπλήρωσή του αυτόµατα ενηµερώνεται η Γραµµή 6 «Μεταβιβάσεις σε Τρίτους» 

- Στο Τµήµα των Εξόδων, η Γραµµή 9 «Αποθεµατικό» πρέπει να συµπληρωθεί 
µόνο στη στήλη 1 «Τρέχουσα Νοµοθεσία έτους» και αυτόµατα ενηµερώνεται η 
στήλη του 12µήνου µε το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεµατικού αθροίζεται µόνο 
στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαµβάνεταιστα µηνιαία 
Σύνολα Εξόδων. 

- Η Γραµµή Γ. «∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ» η οποία πρέπει να συµπληρωθεί µε το 
ποσό του ΚΑΕ 85-«Προβλέψειςµη Είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ», 
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων 
και εξόδων µε τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις 
Γραµµές ∆.1 και ∆.2 

- Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιµή 
που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠ∆ είναι το µηδέν (0). 

- Στην περίπτωση αναµόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συµπληρώνεται ο 
αριθµός 1 στα πεδία της γραµµής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο 
της οποίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες/ τρίµηνα/ σωρευτική περίοδος 
µηνών). Στους προηγούµενους µήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία 
εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωµατώθηκαν στη βάση 
δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ) 

 

Το ∆.Σ. του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριµνας µε 
την αριθµ. 82/2013 απόφαση του, κατάρτισε τον πίνακα στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2014 και το υπόβαλε στην Οικονοµική 
Επιτροπή , ώστε να συµπεριληφθεί στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης . 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 295./2013 απόφαση της κατάρτισε το 

σχέδιο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Αλεξάνδρειας για το έτος 

2014 και το καταθέτει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

  Μετά τα ανωτέρω , και αφού ληφθούν υπόψη : 

 

� Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

� Οι διατάξεις του ΦΕΚ 228/18-11-2012 τεύχος Α΄.. 

� Οι διατάξεις του ΦΕΚ18/25-01-2013 τεύχος Α΄.. 

� Οι διατάξεις του ΦΕΚ 31/11-01-2013 όπως τροποποιήθηκε µε το 

ΦΕΚ 173/17-04-2013 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. 

� Οι διατάξεις του ν. 4093/12 

� Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 και το άρθρο 76 του Ν.4172/2013  

� Την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') 

� Η υπ΄αριθµ. 82/2013 απόφαση του Οργανισµού Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας 

� Η υπ΄αριθµ. 295/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ: 

 

Την Ψήφιση ή µη του σχεδίου του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας για το έτος 2014  , το οποίο αποτελείται: 

1. Τον Πίνακα (5) Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

∆ήµου Αλεξάνδρειας έτους 2014 

2. Τον Πίνακα (5) Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Μέριµνας 

∆ήµου Αλεξάνδρειας  για το έτος 2014.  

 

Οι ανωτέρω πίνακες θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ληφθείσας 

απόφασης. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1.Την εισήγηση της Προέδρου, 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3.Τις διατάξεις του ΦΕΚ 228/18-11-2012 τεύχος Α΄ 

4.Τις διατάξεις του ΦΕΚ18/25-01-2013 τεύχος Α΄ 

5.Τις διατάξεις του ΦΕΚ 31/11-01-2013 όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 173/17-04-2013 
τεύχος Υ.Ο.∆.∆. 

6.Τις διατάξεις του ν. 4093/12 

7.Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 και το άρθρο 76 του Ν.4172/2013  

8.Την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') 

9.Την υπ΄αριθµ. 82/2013 απόφαση του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριµνας 

10.Την υπ΄αριθµ. 295/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξάνδρειας 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[υπερψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Κούγκας Αθανάσιος, Γκιουρτζής Ιωάννης, Bασιλόπουλος 
∆ηµήτριος, Βενιόπουλος Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Όλγα, Ανδρονίδης Σάββας, 
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, Παντόπουλος Χρήστος,  Ματσούκας Αριστείδης, Γκιορτζής 
∆ηµήτριος, Κωτούλας Χρήστος, Τζίλας Γεώργιος, Κιοσέογλου Ιερεµίας, Στεργιόπουλος 
Γρηγόριος, Μητρόπουλος Ευάγγελος, Κούτσιας Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης,    
,Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης] 

[καταψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλκίδης Ισαάκ, Βουλγαροπούλου Μαρία , Ανεσίδης Νικόλαος, 
Σαρακατσιάνος Νικόλαος, Τασιόπουλος Αναστάσιος,  Σπυρίδης Γεώργιος, Αλευράς Χρήστος] 

 

Ψηφίζει το σχέδιο του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆) του ∆ήµου 
Αλεξάνδρειας για το έτος 2014  , το οποίο αποτελείται από: 

1.Τον Πίνακα (5) Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Αλεξάνδρειας 
έτους 2014 

2.Τον Πίνακα (5) Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οργανισµού 
Προσχολικής Αγωγής και Μέριµνας ∆ήµου Αλεξάνδρειας  για το έτος 2014.  

Οι ανωτέρω πίνακες  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 420/2013 
 
 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και 
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη 

(έπονται οι υπογραφές) 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό 
 

Αλεξάνδρεια, 13-11-2013 
 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
  ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
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