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ης
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συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 23/11/2015, ώρα 17:00 

(5:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 11743/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας 

του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Μπουρνάκας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: 

 

«Με το Ν. 4011/2013 (φεκ Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στην σύνταξη του Ο.Π.Δ. το οποίο συνοψίζει 

το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. 

Το ΟΠΔ 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. 
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Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-2-2013 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονομικών όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες & τα κριτήρια του Ο.Π.Δ. (μεταξύ άλλων προβλέπεται 

και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού). 

Η Οικονομική Υπηρεσία συντάσσει το Ο.Π.Δ. και τους πίνακες 5
α
 περί στοχοθεσίας του Δήμου που καθορίζει 

η ΚΥΑ 72612   /2-2-2013.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- το αρθρ. 72 του Ν3852/2010, 

- το Ν.4011/2013 (ΦΕΚ Α/25-1-2013), 

- την 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, 

- την αρ. πρωτ. 49684/6-12-2013 με θέμα παροχή οδηγιών για σύνταξη του Ο.Π.Δ. του Δήμου Αγιάς, 

σας καλούμε να συντάξετε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2016. 
 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπή κ. Καλαγιάς Γρηγόριος ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Ισχύουν όσα έχουμε 

πει και κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2016. Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 

τμήμα του οποίου κομμάτι είναι και το Ο.Π.Δ.  Καταψηφίζουμε και το Ο.Π.Δ.». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/25.01.2013), 

- την υπ’ αριθμ.: 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, 

- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (5Α) που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία, 

- την υπ’ αριθμ. 5/2015  (ΑΔΑ: ΩΙΜ7ΟΚ6Τ-ΠΦ0) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2016, 

- την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Καλαγιά Γρηγόριου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτό 

αναφέρεται στους επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΠΙΝΑΚΕΣ 5.Α.) 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής Απόφασης. 

 

Μειοψήφισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


