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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 05/2016 της Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός
Απόφασης
64/2016

ΘΕΜΑ:
«Ψήφιση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού
έτους 2016 του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού

Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.»
Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 09 του μηνός Μαρτίου του
έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 , συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά
από την με Αρ.:1721/03-03-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο ,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γκίζας Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ)
2.Βασιλείου Βασίλειος
3.Γκίκας Θωμάς
4.Κόρος Ιωάννης
5.Κατσάρης Πέτρος
6.Τόλης Χριστόφορος
7.Μποροδήμος Κωνσταντίνος
8.Παππά-Μάλλιου Ουρανία
9.Μποροδήμος Ιωάννης
10. Μπέλλος Παύλος
11. Κατσαρός Ηλίας

12. Παππάς Μηνάς
13.Βλάχος Παρασκευάς
14.Φερεντίνος Σπυρίδων
15. Μπότος Σπυρίδων
16. Μπεράτης Γεώργιος
17. Λένης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Στεργίου Παναγιώτης ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)

2.

Ζιάκας Γρηγόριος (Γραμματέας Δ.Σ)

3. Καψάλης Δημήτριος
4. Κολιομίχος Σπυρίδων
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών:
Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Αετού, Αναβρυτού,
Ασπροκκλησίου, Βρυσέλλας , Γιρομερίου , Γολάς ,Καλλιθέας,

Κεραμίτσας, Κεστρίνης, Κοκκινιάς,

Κουρεμαδίου, Κρυονερίου , Λίστας, Μαλουνίου , Μηλέας, Ξεχώρου, Παλαμπά, Πηγαδουλίων, Πλαισίου ,
Πλατάνου ,Ραβενής, Ραγίου , , Σμέρτου, Τρικορύφου , Φανερωμένης, Φοινικίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα
Μάνου Αμαλία .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ««Ψήφιση ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού
Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ», έδωσε το λόγο στην Α/δήμαρχο κ.

Παππά Ουρανία η οποία

εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα:
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του
άρθρου 149 του Ν. 4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμενα
στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,

Μητρωο Φορεων Γενικής Κυβερνησης (ΜΦΓΚ), είναι

υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του

Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου για το έτος 2016.
- Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ
7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο
στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό
και αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα καταρτίστηκε 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.
-

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών

αφαιρέθηκε από

το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές

επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι
πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών
αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε
με τον πίνακα 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε. Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων
του Δήμου και του νομικού προσώπου.
- τα αναφερόμενα στο έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 1272/15/01/2016 του Υπ. Εσωτερικών
και Οικονομικών,

( Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα Ο.Π.Δ έτους 2016).

- Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του
Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών μας προσώπων
δημοσίου δικαίου καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το
οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους
πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
υποβάλλονται προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα
προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Ως συνέπεια των ανωτέρω:
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών
τακτικής συνεδρίασης της 4

ης

σύμφωνα με το Πρακτικό με αριθμ. 7/2016

Μαρτίου 2016 έλαβε την υπ΄αριθμ. 30/2016 Απόφαση με

την οποία ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου.
Το Δ.Σ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ σύμφωνα με το Πρακτικό με αριθμ. 04/2016 τακτικής
συνεδρίασης της 7ης Μαρτίου 2016 έλαβε την υπ΄αριθμ. 06/2016 Απόφαση με την οποία
ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου.
Τα οποία υπέβαλλαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι
όπως εγκρίνουμε
στοχοθεσίας

το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα

οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου εν προκειμένω του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, έτους 2016, όπως εγκρίθηκαν με την
30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 06/2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

αντίστοιχα.Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση της Αντιδημάρχου κ.

Παππά Ουρανίας την

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω

σχετικές διατάξεις: το
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
έγγραφο

με αριθμ. Πρωτ. 1272/15/01/2016 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών,

την υπ΄αριθμ.

30/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την 6/2016

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ,

απόφαση του

τον πίνακα στοχοθεσίας

οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
του νομικού προσώπου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού του Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου εν προκειμένω του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, έτους 2016, όπως εγκρίθηκαν με την
30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 06/2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

αντίστοιχα.
Οι εν λόγω αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

2. Το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου Φιλιατών

και του Νομικού του Προσώπου

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.
3. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2 , παρ. 4, του Ν. 3861/2010 << Πρόγραμμα
διαύγεια >> πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Ν. Γκίζας
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