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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του 
για το έτος 2018. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ευστάθιος Κατσίδης 
2. Στέφανος Μπίγγας 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   

4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Αποστολος Καιδης   
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
7. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα ανέφερε ότι πρέπει να προβούµε στην κατάρτιση 
του Σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το οικονοµικό έτος 2018 και 
έθεσε υπόψη των µελών την από 15-12-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:«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 την παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου.(Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4172/2013). 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. 
Αφαιρείται από το περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης 
και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργούνται οι  πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας 
των οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους 
πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δηµοσιευθείσα ΚΥΑ. 
Συνεπώς, το ΟΠ∆ συνοψίζει πλέον µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά µε 
την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και τα αντίστοιχα σηµεία των ενοτήτων Α. και Β. του 
άρθρου 1 της υπ’αριθµ. 7261/2013 ΚΥΑ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014) 
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Η Οικονοµική υπηρεσία προχώρησε στην συµπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, τον οποίο και 
σας υποβάλλει προκειµένου η οικονοµική επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση σχεδίου ΟΠ∆ έτους 2018. 
Για την συµπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 
προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πλαίσιο 
δράσης ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης 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. 
Η ψήφιση του ΟΠ∆ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως ακριβώς και του Προϋπολογισµού, 
µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αποστέλλεται µε ξεχωριστό διαβιβαστικό (και σε ηλεκτρονική 
µορφή) στην αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έγκριση και ανάρτηση στο ∆ιαλειτουργικό Κόµβο του 
Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αποστέλλουµε  τον Πίνακα 5Α  Στοχοθεσίας και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 

Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
K. Καραϊσκος: Παρών. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 

Αριθµ. απόφ.   245/2017 
 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2.τις διατάξεις του Ν 4172/2013 και της ΚΥΑ 41273/15-10-2013  την εγκ 55/48633/10-12-2014 του ΥΠΕΣ 
2. την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

Καταρτίζει το Σχέδιο  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2018 και το 
διαβιβάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση του. 
Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης αποτελούν οι πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου 
Εορδαίας και των Ν.Π. του. 
Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σ. Σιδηρόπουλος ψήφισε µόνο το σκέλος των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών 
µισθοδοσίας και εισφορών των εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας, ενώ το µέλος Γ.Καραισκος δήλωσε παρών 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   245/2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 Γεωργιος Καραϊσκος 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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