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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 62ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 17-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 488/2018

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 50848/13-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 6)
Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς
(τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 50932/13-12-2018
έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Με την υπ’αρ. 445/2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το ΟΠΔ του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2018 και με την αρ.πρωτ. 104436/36741/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής εγκρίθηκε.
Το Ο.Π.Δ είναι αναπόσπαστο τμήμα του π/υ του Δήμου και συνοψίζει τον ετήσιο π/υ του Δήμου και τη
στοχοθεσία αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του ο.ε. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται
από τον πίνακα 5Α οικονομικής στοχοθεσίας αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως
προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους
στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός
επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
Με την με αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 Β ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών
«Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων ,η μεθοδολογία κατάρτισης
των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων .Με αυτήν την αλλαγή
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επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προυπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την
κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.
Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όπως και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με αρ.πρωτ. 44485/06-08-2018 όπου ορίζονται οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και
διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των
ΟΠΔ και ειδικότερα σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ανωτέρω εγγράφου του ΥΠΕΣ, οι υπόχρεοι φορείς
πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ
2018) σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α,
ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία, προβαίνει σε υποχρεωτική αναμόρφωση του
εγκεκριμένου ΟΠΔ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ΄αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ. δ
του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει
και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του ΟΠΔ του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ΄αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Την υπ’αρ. 445/2017 που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το ΟΠΔ του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2018 και με την αρ.πρωτ. 104436/36741/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής εγκρίθηκε.
και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (488)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-12-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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