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Θέμα: Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
            (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου έτους 2022.

   Έχοντας υπόψη: 

➢ Την υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018) των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων 

και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που 

αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

➢ Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3635 Β’/27-08-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση 

των πινάκων στοχοθεσίας 

➢ Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « 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». 

➢ Τις παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του 

Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

➢ Τα άρθρα 76 και 77 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»

➢ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για 

την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος 

στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
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➢ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80438/3-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί, οι Δήμοι και τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, 

το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Στις 05-07-2018 εκδόθηκε η υπ΄αρ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

στην οποία καθορίζεται νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν 

Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομική αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Ο Δήμος μας με την υπ΄ αριθ. 136/23-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022, το οποίο καταρτίστηκε  σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ  και εγκρίθηκε με το 

υπ’αριθμ.πρωτ.2441/10-01-2022 έγγραφο, από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων 

υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται 

υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος 

Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα 

πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της 

στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την 

υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές 

και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. 

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το 

τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως 

εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής 

Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2022 σύμφωνα με τον 

συνημμένο πίνακα.

Ο Δήμαρχος

   Νίκος Ζενέτος
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