
 
 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49572/16.11.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης Ειδικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  417/2016                                                      ΘΕΜΑ 

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 

Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 

 

Σήμερα την 15η  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

48975/11.11.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  

11.11.2016.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΚΒΩΕΒ-39Η



 
 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

          ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (Ο.Π.Δ.)  του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 49011/11.11.2016 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’/25.01.13), οι Δήμοι 

υποχρεούνται στη σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό αυτών καθώς και των νομικών τους προσώπων, τον έλεγχο του οποίου αναλαμβάνει το 

«Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας».  Κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 7  του ιδίου άρθρου και 

Νόμου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 7261/13 (ΦΕΚ 450Β’/26.02.13) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, μεταξύ των οποίων η κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας για την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Με την υπ’ αρ. 41273/15.10.13 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών έγινε 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 7261/22.02.13 όμοιας, προκειμένου να εξομαλυνθούν  δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή και ανάγκασαν πολλούς Δήμους να προχωρήσουν σε 

διορθωτικές κινήσεις. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές: 

Α. Στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7261/22.02.2013 (Β’ 

450) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «το 

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και» και «του πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος,», αντίστοιχα και καταργούνται οι 

παράγραφοι Β.1 «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β.2 «Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» 

του άρθρου αυτού.  

Οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 1, η οποία αναριθμείται σε Β.1, 

αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» 

και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των περιφερειών», οι οποίοι επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 

διαγράφεται και από το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «και το Ετήσιο 

Πρόγραμμα». Στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής: 
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«Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και 

νπδδ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο 

υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση 

από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή 

των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο».   

Τα ανωτέρω ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής. Β.Το άρθρο 7 

της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ καταργείται». 

   Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταρτίστηκε ο πίνακας στοχοθεσίας, στον οποίο 

αποτυπώνονται σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία 

συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα για το έτος 2017. Οι στόχοι των εσόδων και 

των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους 

κωδικών αριθμών. Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και έγινε εκτίμηση των 

Υπηρεσιών του Δήμου όσον αφορά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής των 

υποχρεώσεων. 

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή 

τους μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, από τον οποίο υλοποιείται η μηνιαία αποστολή των 

στατιστικών στοιχείων. Η σύγκριση των ποσών που εισπράττονται σε σχέση με τους τιθέμενους 

στόχους καθώς και των ποσών των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι  σε σχέση με τις δαπάνες που 

πληρώνονται, οδηγεί στον εντοπισμό αρνητικών αποκλίσεων. Ως απόκλιση δε αρνητικού χαρακτήρα, 

λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου,  η πραγματοποίηση δαπανών καθ’ 

υπέρβαση του τιθέμενου στόχου καθώς επίσης και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων 

έναντι αυτού, το οποίο καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.  

   Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα 

τρίμηνα αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% και διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο ότι δεν 

έχει προβεί στα προσήκοντα μέτρα και τις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από αυτό για την διόρθωση 

της απόκλισης κάτω του 10%, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του  Ν. 4111/2013. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον συνημμένο πίνακα 5Α (Στοχοθεσία οικονομικών 

αποτελεσμάτων Δήμου Ιλίου) και παρακαλούμε για την έγκρισή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Δράσης (Ο.Π.Δ).» 

 και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  
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          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου του έτους 2017 του 

Δήμου, ως ακολούθως : 
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Οι κ.κ. Καούκης Χ., Φεγγερός Β., Πατακιάς Π., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ.  & Γρετσίστα Ε., Δ.Σ. 

της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Ισοπολιτεία» & οι κ.κ. Κάβουρας Κ. & Τσακανίκας Α., Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη» απέχουν. 

Ο κ. Κουτσιανάς Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» έδωσε αρνητική ψήφο. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

              

         ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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