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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 162
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Χρήστο Γούτο, 18) Βασίλειο Τοµαρά και 19) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη ,
συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, µε την παρουσία
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ.13597/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.1) Νικόλαος Μπουζιώτης,
Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού,2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 6) Ανδρέας Ρε-

1

κούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 7) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος,2)∆ηµήτριος Καλαµίδας,3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 5) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,6)Γεώργιος
Ντίνος,7) Ευστράτιος Βαρδάκης, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,9)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος,10) Βασίλειος Φιλιππόπουλος,11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και14) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει απόσπασµα της υπ’αριθ.115/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Για το αντικείµενο: «Κατάρτιση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Περικλής
Παπαγιαννακόπουλος ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 και απλοποιείται το περιεχόµενο
και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.∆., καθώς το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης δεν αποτελούν µέρη του, αλλά
ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ ως πρόσθετα
στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Παράλληλα, µνηµονεύονται ρητά πλέον οι απλήρωτες υποχρεώσεις και το οικονοµικό αποτέλεσµα (ισοζύγιο) ως στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται στο Ο.Π.∆., ενώ ο καθορισµός του «πλήρους» περιεχοµένου του
Ο.Π.∆. ορίζεται, ρητά πλέον, ότι αποτελεί αντικείµενο της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως
τροποποιείται µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. (Αιτιολογική Έκθεση
του Ν.4172/2013).
Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 µε το άρθρο 76
του Ν.4172/2013 το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.∆.
Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ
41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')µε την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος
Β'): «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»,
έτσι ώστε να συµφωνούν µε τις διατάξεις του Ν.4111/2013, µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.Αφαιρείται από το περιεχόµενο
του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργούνται οι
πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου
δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη
δηµοσιευθείσα ΚΥΑ.
Συνεπώς, το ΟΠ∆ συνοψίζει πλέον µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό
(π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσής του
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω σχετικά το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης
(ΟΠ∆) του ΟΤΑ συνοψίζει 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 της Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε τις διατάξεις του
αρθ.1Β του ν.2362/1995. Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτοµέα του
ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγµένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση
ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του ΟΤΑ, η οποία πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας δύο µηνών από την αρχή του µήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και
σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ηµερολογιακού τριµήνου που έπεται
της προθεσµίας αυτής.
Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠ∆, µε τη συνδροµή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠ∆ αποτελείται από
τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νοµικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νοµικά
πρόσωπα. 'Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του
ολοκληρωµένου ΟΠ∆ του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων ψηφίζεται
από το οικείο συµβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Για τους Συνδέσµους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ, το ΟΠ∆ καταρτίζεται και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή από τον ίδιο το Σύνδεσµο.
Εποµένως ο ∆ήµος µας πρέπει να καταρτίσει Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το έτος 2017 στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα νοµικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης) δηλ.:
1) Το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας»
2) Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός-Παιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» και
3) Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τα όσα αναφέρονται:
1. Στην υπ. αριθ.: 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών (ΦΕΚ 450/26-02-2013) µε θέµα “Καθορισµός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης”
(Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013”
2. Στην υπ. αριθ.: 5/14065/09.04.2013 Eγκ. ΥΠ.ΕΣ
3. Στην υπ. αριθ.: ΚΥΑ 41273/15.10.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»
(Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Στην υπ. αριθ.: 49864/06.12.2013 Eγκ. ΥΠ.ΕΣ
και λαµβάνοντας υπόψη:
Α)
4

1.Τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας
2.Τον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας»
3.Την 651/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας
«Έγκριση προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017»
4. Την µε αρ. πρ. 251131/12-1-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιου, που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Β)
1. Τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας»
2.Τον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας»»
3.Την 90/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας», «Ψήφιση προϋπολογισµού και πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017»
4.Την 669/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας»
5. Την µε αρ. πρ. 252812/19-1-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιου, που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας»
Γ)
1.Τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «ΠολιτισµόςΠαιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας».
2.Τον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός-Παιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας».
3.Την 157/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός-Παιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» περί
ψήφισης του προϋπολογισµού έτους 2017.
4.Την 666/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός-Παιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου
Αιγιαλείας».
5. Την µε αρ. πρ. 10141/25-1-2017 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιου, που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
«Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός-Παιδεία-Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου
Αιγιαλείας».
∆)
1.Τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
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2.Την 216/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ περί κατάρτισης ψήφισης
του προϋπολογισµού έτους 2017.
3.Την 668/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
4.Τον Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
5.Την 1/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ περί κατάρτισης και ψήφισης Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
6.Την 15/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
που υποβάλλονται σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης παρακαλούµε για λήψη απόφασης περί κατάρτισης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας η οποία αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας.
Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Φιλιππόπουλος αφού πήρε το λόγο είπε πως αφού έχει καταψηφίσει τον προϋπολογισµό του
∆ήµου δεν µπορεί παρά να καταψηφίσει και το Ο.Π.∆. 2017.
Ακολούθως καλείται η Οικον. Επιτροπή του ∆ήµου Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής,
ενώ υπέρ της τοποθέτησης του κ. Φιλιππόπουλου ψήφισαν δύο (2) µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής οι κ.κ. Βασίλειος Φιλιππόπουλος και Βασίλειος Τοµαράς.
Η Οικονοµική Επιτροπή
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την: 1) K.Y.A.
7261/22-2-2013 «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013», 2) 5/14065/09.04.2013 Eγκ. ΥΠ.ΕΣ. «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 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
∆ράσης’ (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013 & 3) ΚΥΑ
41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') Τροποποίηση της αριθ.
7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
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«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) & µετά
από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) έτους 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία αποτελεί εισήγηση προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) έτους 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, τα δε σχετικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 115 /2017».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την εισήγηση της υπ’αριθ.115 /2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας «περί κατάρτισης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2017 ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του
την K.Y.A. 7261/22-2-2013 «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆)
και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», την υπ’ αριθ. 5/14065/09.04.2013
Eγκ. ΥΠ.ΕΣ. «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 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 ∆ράσης’ (ΟΠ∆)
και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» & την αριθ. ΚΥΑ 41273/15.10.2013
(ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') Τροποποίηση της αριθ. 7261/22. 2.
2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26. 2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α /
07.06.2010) καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010), µετά από διαλογική συζήτηση πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Χρήστου Γούτου,
3) Βασιλείου Τοµαρά, και 4) ∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, οι οποίοι
δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος) και του
5) Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, εποµένως κατά πλειοψηφία,
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Αποφασίζει
Την έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017, που περιλαµβάνει τους προϋπολογισµούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας και των Νοµικών του Προσώπων : α) «∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας», β) «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός &
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» και γ) «∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αιγιαλείας», που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.) (υποτοµέας S.1313 Ο.Τ.Α., του Τοµέα της
Γενικής Κυβέρνησης), όπως αναλυτικά υποβάλλονται τόσο σε έντυπη
όσο και σε ηλεκτρονική µορφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 162/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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