
A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  11/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης 68/2016                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τροποποίηση  του   Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  του  Δήμου  έτους 
2017 .

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 10  η του  μήνα 
Ιουλίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 7853/06-07-2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2. Ασλανίδου Αργυρούλα Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

  

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Αντιπρόεδρος  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος Δ.Σ. , ως μέλος & 2 ) Ππρφυρίδης Χριστόφορος , Δ.Σ. 
ως μέλος , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
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     Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το  3ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
τα παρακάτω : 

   Με το ν. 4011/2013 ( Φ.Ε.Κ. 18Α/25-1-2013 ) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης , το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους 
πρόγραμμα , το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό .

  Στο πλαίσιο  υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η  7261/22-02-2013 
Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  όπου 
καθορίστηκαν  οι  διαδικασίες  και  τα  κριτήρια  για  την  παρακολούθηση  του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα 
στοχοθεσίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ) καθώς και οι αριθ. 41273/15-
10-2013  &  41308/31-10-2013  εγκύκλιοι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  οι  οποίες 
τροποποιούν την αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ .

 Η  Οικονομική  Υπηρεσία  συντάσσει  στα  πλαίσια  του   Ολοκληρωμένου  Πλαισίου 
Δράσης  του  Δήμου  τον   πίνακα  5Α περί  στοχοθεσίας  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω 
σχετικά . Στη συνέχεια διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση μαζί με το 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  και  τον  πίνακα  στοχοθεσίας  5Α  των   νομικών  του 
προσώπων  .

  Με την αριθ. 341/2016 απόφαση του , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 
έτος 2017 .

  Πλην όμως με το κλείσιμο της χρήσης του 2016 και την έναρξη της χρήσης 2017 
παρουσιάστηκαν  κάποιες  σημαντικές  διαφορές  οι  οποίες  τακτοποιηθήκαν  με 
τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  έτους  2017  και  συνεπώς  θα  πρέπει  να 
τροποποιηθεί και το ΟΠΔ του Δήμου έτους 2017 .

  Οι διαφορές που εντοπίσθηκαν αναφέρονται στην εισήγηση της Προϊσταμένης τη 
Οικονομικής Υπηρεσίας και έχουν ως εξής : 

• Το  χρηματικό  υπόλοιπο  την  31/12/2016  διαμορφώθηκε  στο  ποσό  των 
188.471,00  € αντί των 352.407,00 € που αρχικά προϋπολογίστηκε . Έγινε 
σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 συνεπώς θα πρέπει να 
γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση στη στοχοθεσία .

• Το ποσό των 756.208,00 € που αφορούν προνοιακά επιδόματα θα πρέπει να 
αφαιρεθεί τόσο από τα έσοδα όσο και από τα έξοδα  διότι και το έτος 2017 
η  διαχείριση  των  προνοιακών επιδομάτων  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού 
γίνεται από το Δήμο Κατερίνης   .

• Το σύνολο  των  απαιτήσεων του  Δήμου  από  τρίτους  διαμορφώθηκε  στις 
31/12/2016 στο ποσό των 3.035.153,00 € αντί του ποσού των 2.626.086 ,
00 € που αρχικά είχε προϋπολογισθεί .

• Επίσης σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου  το β’ 
τρίμηνο  του  έτους  2017  δεν  έχουν  βεβαιωθεί  ακόμη  πολλοί  από  τους 
καταλόγους  που  έπρεπε  να  βεβαιωθούν  και  αυτό  οφείλεται  κυρίως  στο 
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γεγονός  ότι  δεν  λαμβάνονται  έγκαιρα  οι  μετρήσεις  ,  καθώς  και  κάποιοι 
κατάλογοι βρίσκονται στη διαδικασία των ενστάσεων και δεν έχουν εκδοθεί 
ακόμα λογαριασμοί , προτείνεται  λοιπόν από το β’ τρίμηνο και μετά να γίνει 
τροποποίηση της στοχοθεσίας και ως προς τη γραμμή 4 των εσόδων .  

• Τέλος  ποσό 1.076.237,11  €  που αφορά έσοδα από επιχορήγηση από  το 
πρόγραμμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου εισπράχθηκε σε 
μεγάλο  ποσοστό  τελικά  το  έτος  2016  και  έμεινε  ένα  μικρό  υπόλοιπο 
176.164,36  €  να  εισπραχθεί  το  έτος  2017.  Έγινε  σχετική  τροποποίηση 
προϋπολογισμού  έτους  2017  συνεπώς  θα  πρέπει  να  γίνει  και  αντίστοιχη 
τροποποίηση στη στοχοθεσία .

  Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  ανωτέρω  σας  υποβάλλουμε  το  νέο  τροποποιημένο 
Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης  έτους  2017  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  και 
συγκεκριμένα τον πίνακα στοχοθεσίας 5Α  ο  οποίος  αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της απόφασης .

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης .

  Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της εισήγησης του Προέδρου , ακολούθησε 
διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν.4011/2013 και 
την ΚΥΑ 7261/22-02-2013 καθώς και τις αριθ.  41273/15-10-2013 & 41308/31-10-
2013 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
1. Εισηγείται την τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2017 του 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού , ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης  ,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Προϊσταμένης  της  Οικονομικής 
Υπηρεσίας  του  Δήμου  και  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στη  εισήγηση  της 
παρούσας απόφασης   . 
2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για 
τη λήψη σχετικής απόφασης  τροποποίησης .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 68/2017.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο  10– 07 – 2017        
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