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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74η
Απόσπασµα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Οινουσσών
Θέµα: ΄΄ ΄Εγκριση και ψήφιση του ΟΠ∆ του ∆. Οινουσσών έτους 2017 ΄΄.
Στις Οινούσσες , σήµερα την 30η του µήνα ∆εκεµβρίου 2016 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.30
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιµού΄΄, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 1116/ 23-122016 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς
συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ
1.Mαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου
2.∆ανιήλ Γεώργιος του Σταµατίου
3. Χατζησταύρου Σταύρος του ∆ιονυσίου
3.Λεοντή Ελένη του Γεωργίου
4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου
4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου
5.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου
5. Σκούφης Λάµπρος του Παναγιώτη
6. Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου
7. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη
8 .Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ.
Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O κ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη του δηµοτικού
συµβουλίου τα εξής:
1. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄25.1.13) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4064/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016».
3. Την υπ΄αρ.23976/22-07-2016 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και
Οικονοµικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων για το
οικ. έτος 2017.
4. Την ΚΥΑ υπ΄ αριθµ. 7261 17. (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) Καθορισµός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) όπως
τροποποιήθηκε µε τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και µε τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013 και την
εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.
4111/2013.
5. Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της
αρ. 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
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Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 411/2013 έτους 2013.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής Παρατηρητήριο) µε σκοπό τη συνεχή
παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ και των νοµικών
τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, καθώς και
απολογισµών και η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις οδηγίες των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική
νοµοθεσία.
Το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της
εν γένει πορείας των οικονοµικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νοµικών τους
προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆).
Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) του ΟΤΑ συνοψίζει:
(α) τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα
στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)
(υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα Γενικής Κυβέρνησης).
Στα πλαίσια των οδηγιών που δίνονται µε την ΚΥΑ 7261 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ.
Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε µε τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και µε τη ΚΥΑ
41273/15-10-2013, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την παρακολούθηση του
ΟΠ∆, ο ∆ήµος µας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ.
Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετησίου
προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και έξοδα του
αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και
δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των
οποίων ελέγχεται κατά τη 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 που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύµφωνα µε το ν. 4093/12.
∆ηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιµήσεων των
εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους
(Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν. Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.).
Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου
οικονοµικού έτους λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος εκτέλεσης
του προϋπολογισµού του και επίτευξης των στόχων, µε γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους
αντίστοιχους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα
µε το ν. 4093/12.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄ αρ. 51/2016 απόφασή της
προχώρησε στην κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης (ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ) για το έτος 2017και σας το υποβάλλουµε για έγκριση.
Στη συνέχεια η κ. Χαλκιά Λουκία δηµοτική σύµβουλος της µειοψηφίας έθεσε υπόψη του
Συµβουλίου την Εισήγηση του Γεωργίου ∆ανιήλ ∆ηµοτικού Συµβούλου, Επικεφαλή της
δηµοτικής ̟αράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ για το τεχνικό ̟ρόγραµµα και τον
̟ροϋ̟ολογισµό 2017 και η ο̟οία αναφέρει τα εξής:
Αξιότιµέ κ. ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Επί

του

συζητούµενου

τεχνικού

προγράµµατος

και

προϋπολογισµού

επιθυµούµε

να

παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
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Η µεθοδολογία της ∆ηµοτικής Αρχής επαναλήφθηκε και αυτή τη χρονιά στον «καθιερωµένο» και
οριακό ρυθµό καθυστέρησης. Ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα, παντελής απουσία διαβούλευσης και
διαλόγου µε τους πολίτες, έλλειψη κεντρικού επιχειρησιακού σχεδιασµού, ανυπαρξία στόχευσης
σε αναπτυξιακές δοµές και έργα, επανάληψη των παλαιών «copy paste» προγραµµάτων.
Ανορθόδοξες πρακτικές, που διαιωνίζουν τα προβλήµατα κι αναπαράγουν τις εναλλασσόµενες
λίστες των µη εκτελεθησόµενων έργων, τη χιονοστιβάδα των απευθείας αναθέσεων, των
κατατµήσεων προµηθειών και των συνοδών παρεµφερών διαδικασιών, πιστεύουµε απερίφραστα
ότι δεν πρέπει να επιδοκιµάζονται και πολύ περισσότερο να διαιωνίζονται. Έχουµε ευθύνη, λοιπόν,
ν’ αντιταχθούµε και ν’ απορρίψουµε το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό (εκτός από τις
δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού) και δηλώνουµε ότι είµαστε πρόθυµοι µε επίγνωση και
αποφασιστικότητα να συµβάλλουµε στην αλλαγή βηµατισµού και θεµελίωση της τοπικής µας
αυτοδιοίκησης σε πατριωτικές βάσεις ειλικρίνειας, συναίνεσης και προοπτικής. Καλή και ειρηνική
Χρονιά!
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της «∆ύναµης Ευθύνης»
Γεώργιος Στ. ∆ανιήλ
Σταύρος ∆. Χατζησταύρου
Λάµπρος Π. Σκούφης
Ιωάννης Γ. Λυγνός
Λουκία Στ. Χαλκιά
Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο , την εισήγηση της συµβούλου της µειοψηφίας
κ. Λουκίας Χαλκιά και έλαβε υπόψη της
-

Τα άρθρα 76,77 του ν. 4172/2013,
Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013
Την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
Τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010
Την ΚΥΑ υπ΄ αριθµ. 7261 (ΦΕΚ 450 Β΄ 26.2.2013) όπως τροποποιήθηκε µε τη ΚΥΑ
30040/24-7-2013 και µε την ΚΥΑ 41273/15-10-2013
Την ΚΥΑ υπ΄ αριθµ. 30842/1.8.2013
Το σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου Οινουσσών του έτους 2017, όπως συντάχθηκε µε την
αρ. 50/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Την µε αρ. πρωτ. 1861/16-12-2016 γνώµη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Οινουσσών
Την υπ΄ αρ. 51/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει το σχέδιο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Οινουσσών έτους
2017, όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των
ΟΤΑ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 74/2016
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ∆ήµαρχος Οινουσσών

Τα Μέλη
Υπογραφές

Στέφανος Βογιατζής
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