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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  294/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 21.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.987/26-10-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Κούκος Γεώργιος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος 

εξέθεσε τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 & 7 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:  

«6.Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό 

και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική 

απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία 

του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε έντυπη 

µορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του 

δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου µε τις 

οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

Αµέσως µόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισµός, ο δήµος µεριµνά για την 

ενσωµάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή υποβάλλεται στην αρµόδια για την εποπτεία του 

δήµου Αρχή ο προϋπολογισµός, όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του 

οικονοµικού έτους, ως αποτέλεσµα αναµορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού τίθενται υπόψη του συµβουλίου 

χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονοµική υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 

7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης δεν 

καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, 

ή αν ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου δεν µεριµνήσει για να συγκληθεί το 

συµβούλιο έως τη 15η Νοεµβρίου, το συµβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη 

Κυριακή µετά την ηµεροµηνία αυτή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών 

του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δηµοτικό 

συµβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αµέσως 

επόµενη Κυριακή και ώρα 11 π.µ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί 

στη σύνταξη και ψήφισή τους». 

Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προς την Οικονοµική 

Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής: 

«Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας στο πλαίσιο κατάρτισης του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το οικονοµικό έτος 2016 και σε εκτέλεση 

και εφαρµογή των διαλαµβανοµένων: 

1. Στον Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν.4064/2012…», ΦΕΚ Α’ 

222 

2. Στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «∆ηµοσιονοµικοί Κανόνες και άλλες 

διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 228/18-11-2012, άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. Στην ΚΥΑ 47490/2012, ΦΕΚ Β’ 3390/18-12-2012, άρθρο 5 Α «Στοχοθεσία» και 

άρθρο 6 «Εφαρµογή διατάξεων της από 18-11-2012 Π.Ν.Π.» 

4. Στον Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις…» ΦΕΚ Α’18, άρθρο 5 

«Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 76 Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α’167 & µε την παρ.1 εδ.β του άρθρου 

1774270/2014, ΦΕΚ Α’ 143 

5. Στην ΚΥΑ 7261/22.02.2013, (ΦΕΚ Β΄450/26.02.2013), «Καθορισµός διαδικασιών και 

Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
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(ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το 

Παρατηρητήριο…» 

6. Στην ερµηνευτική εγκύκλιο 5/9.4.13 µε αριθµ. πρωτ.14065/09-04-2013 ΥΠΕΣ, 

«Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθµ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ…» 

7.    Στα µε αριθµ.πρωτ. 41308/31-10-2013, 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-2014 

έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά µε τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του 

ΟΠ∆ 

8. Στον Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης-εποπτείας (Οδηγ.2011/85) 

∆ηµόσιο Λογιστικό κλπ.», άρθ.17 περ.θ «Όργανα, αρθ.27 «Παρατηρητήριο..», 

αρθ.64 «Κατάρτιση και Έγκριση Προϋπολογισµών ΟΤΑ», άρθρο 149 

«Παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προϋπολογισµών των ΟΤΑ» και άρθρο 174 

«Κυρώσεις σε ΟΤΑ» ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014 

9. Στο µε αριθµ.πρωτ. οικ.28096/14-07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή Οδηγιών 

για τα ΟΠ∆ µετά την ένταξη των νέων Νοµικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ 

της ΕΛΣΤΑΤ» 

10. Στην ΚΥΑ 26945/2015 ΦΕΚ Β’ 1621/31-07-2015, ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και 

Εσωτερικών σχετικά µε την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση 

Προϋπολογισµών των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2016», 

προχώρησε στη συµπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων, τον οποίο και σας υποβάλλει προκειµένου η Οικονοµική Επιτροπή να 

προβεί στην κατάρτιση σχεδίου ΟΠ∆ έτους 2016. 

Για τη 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 ΟΠ∆ 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. 

Επισυνάπτεται ο Πίνακας 5 Α όπου επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Ως προς τον πίνακα  εσόδων: 

-το χρηµατικό υπόλοιπο πρέπει να συµπληρωθεί µια φορά στη στήλη 1 

(τρέχουσα στοχοθεσία) και µε την συµπλήρωση του ενηµερώνεται αυτόµατα η γραµµή 

Α «Σύνολο Εσόδων», αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη µηνιαία στοχοθεσία 

-η γραµµή 1 αφορά την κατανοµή από τους ΚΑΠ και τις επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες 

-η γραµµή 2 αφορά τα προνοιακά επιδόµατα 
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-η γραµµή 3 αφορά τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις (έργα από 

χρηµατοδοτήσεις) 

-η γραµµή 4 αφορά τις εισπράξεις από ίδια έσοδα του ∆ήµου 

-η γραµµή 5 αφορά την εκτίµηση είσπραξης των οµάδων 32-85 

-η γραµµή 6 αφορά τις εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και αποδόσεις λογιστικών 

εγγραφών 

-η πρόβλεψη εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 

31/12 (πρόβλεψη) του προηγούµενου οικονοµικού έτους 

Ως προς τον πίνακα εξόδων:  

-η γραµµή 1 αφορά τις αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

-η γραµµή 2 αφορά τις πληρωµές προνοιακών επιδοµάτων 

-η γραµµή 3 αφορά τις πληρωµές τοκοχρεολυσίων 

-η γραµµή 4 αφορά τις δαπάνες για επενδύσεις  

-η γραµµή 5 αφορά πληρωµές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

-η γραµµή 6 αφορά τις υποχρεωτικές  και προαιρετικές εισφορές προς τρίτους 

-η γραµµή 7 αφορά τις δαπάνες για λειτουργικά έξοδα 

-η γραµµή 8 αφορά τις αποδόσεις λογιστικών εγγραφών». 

 Η Oικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε το 

σχέδιο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικ. έτους 2016, το οποίο και υπέβαλλε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 241/2015 απόφασή της.  

 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Αντώνιο Ρυσάφη και Ιωάννη Σόντρα, καθώς και στον 

∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, o Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν το 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2016, έτσι όπως 

διαµορφώθηκε µετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου.  

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και είδε  

-  Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  

-  το σχέδιο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου οικον. έτους 2016 

όπως καταρτίστηκε µε την αριθµ. 241/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

- την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’) µε την οποία 

παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού  

- τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, που ακολούθησε την ανάρτηση του 

προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του οικονοµικού έτους 

2016, όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο κείµενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας απόφασης και διαµορφώθηκε µετά τη γνώµη του 

Παρατηρητηρίου.  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Γεώργιος Παρθενόπουλος, 

Χρήστος ∆ασκάλου και Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου ενέκριναν το σχέδιο του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης µε τις επιφυλάξεις που περιγράφονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Βασίλειος ∆ηµητριάδης και 

Αντώνιος Ρυσάφης  µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 294/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

ΑΔΑ: ΩΠΨΗΩΡΠ-720
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