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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 3 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 27ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Νοεμβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 19:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 27.11.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Χαράλαμπος Ζαγουρής, 

Παναγιώτης Τσίκλος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία Στουραΐτη),  

Γεώργιος Αδάμης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κωνσταντίνου Λεβαντή),  

Σταύρος Κρητικός  

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 

Αρ. Απόφ.: 217/2019 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «κατάρτισης του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα 

συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από την 

Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες και να αποσταλεί 

προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις του Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α΄222/12.12.0212) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 

− Την υπ’ αριθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'450/26.02.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και 

κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την 

εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,…» 

− Την ΥΠ.ΕΣ. 14065/ΕΓΚ.5/9-4-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ): Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της 

αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης' (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο 

του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» για το έτος 2013 

− Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Την αριθμ. οικ.34574/18 (ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3635 Β/27-8-18) 

«Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА - θέματα 

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА» 

− Το άρθρο 202 του Ν.4555/2019 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -

…..» 

− Την αριθμ. οικ.55905/19 (ΦΕΚ 3054 Β/29-7-2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') 

απόφασης» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το ΟΠΔ των 

OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 

34574/2018 και της παρ.1 του άρθρου 4ε του Ν.4111/13 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 202 του 

Ν.4555/18. 

Βασική αρχή διαμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η 

"αρχή ισοσκέλισης". Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4555-18/arthro-202-n-4555-18-olokliromeno-plaisio-drasis.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4555-18/arthro-202-n-4555-18-olokliromeno-plaisio-drasis.html
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προϋπολογισμού́, υπό́ την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο 

των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. 

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον 

προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις 

προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού.  

 Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και 

αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

Οι φορείς αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην 

αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). 

Η ψήφιση του ΟΠΔ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με τον 

προϋπολογισμό, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποστέλλεται με 

ξεχωριστό διαβιβαστικό στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση και 

ανάρτηση στο Διαλειτουργικό Κόμβο του Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ. Ομοίως και η αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης ή τροποποίησης ΟΠΔ, αναρτάται στη Διαύγεια 

μαζί με τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ελήφθησαν: 

1. Η υπ’ αριθμ.112/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα 

«κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής». 

2. Η υπ’ αριθμ.110/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με θέμα 

«κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής 

έτους 2020». 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική 

κατάρτισή του για να ενσωματωθεί μαζί με το ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και στη συνέχεια να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση μαζί με τον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Το άρθρο 4 του Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018  

− Την αριθμ. 7261/22.2.2013  ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Την αριθμ. οικ.34574/18 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 112/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 
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− Την υπ’ αριθμ. 110/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Καταρτίζει το Ενιαίο Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 

 

 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

