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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34790/04.08.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 03.08.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 03η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

34086/28.07.2017 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 28.07.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        Μέλος της Ο.Ε 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.              «     « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               «     « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «     « 

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

  ΑΠΟΦΑΣΗ –340– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά κατάρτιση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2017. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 34241/31.07.2017 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’/25.1.13), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(ΟΠΔ), το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό τους 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’/26.2.13) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία 

καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
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Δράσης, μεταξύ των οποίων και η κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 

προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 

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 για το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και 

πληρωμής των υποχρεώσεων. 

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, την 

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

μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τον οποίο γίνεται η μηνιαία αποστολή των στατιστικών 

στοιχείων. Για τον εντοπισμό αρνητικών αποκλίσεων εξετάζονται  τα ποσά που εισπράττονται σε 

σύγκριση με τους τιθέμενους στόχους και τα ποσά των εξόδων, που τέθηκαν ως στόχοι, συγκρίνονται 

με τις δαπάνες που πληρώνονται. Ως απόκλιση 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 που καταγράφηκε 

την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.  

Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους 

δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη 

του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, 

παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για 

ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται 

προϋπολογισμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό. 

Ο Δήμος μας με την υπ’ αρ. 417/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) και μετά την κατάρτιση του πραγματοποίησε επτά 

αναμορφώσεις προϋπολογισμού οι οποίες τροποποιούν τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου.  

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

Δήμου Ιλίου) συμπληρωμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παρακαλούμε για την κατάρτιση 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  
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           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Καταρτίζει και συντάσσει την 1η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

του Δήμου Ιλίου έτους 2017, ως ακολούθως: 
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2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του 

Ν. 3852/2010 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                              Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν. 

                                               Κανελλόπουλος Γ., Γκόνης Χ.   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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