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Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 5
ο
 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Κάσου. 

 

ΘΕΜΑ : «΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014» 

 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Μαρτίου  2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα   

12:00 , συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Κάσου, μετά από   μετά από πρόσκληση 

του Προέδρου της με αριθ. πρωτ.791/11-03-2014  που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -6- μελών βρέθηκαν 

παρόντα  

και τα -6- μέλη ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
        

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος             

2. Ευαγγελία Δημητρίου Αντιπρόεδρος   

3. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος   

4. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος  

5. Εμμανουήλ Σοφίλλας , Μέλος 

6.  Αντώνιος Ζάγορας, Μέλος 

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κάσου, Χαλκιά Ι. Σταματίνα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα,  εξέθεσε στην έγγραφη εισήγησή του ότι: 

Σύμφωνα με την KYA Eσωτερικών και Οικονομικών με αρ.πρωτ.7261/22-02-13 ΦΕΚ 450Β’/26-02-

2013 αναφέρεται ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) των ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης .  

Ο  ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και 

αποτυπώνει τη χρονική πορεία των ετήσιων εκτιμήσεων του εσόδων και εξόδων σε μηνιαία, 

τριμηνιαία βάση και συνολικά από την αρχή του έτους.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 η Οικονομική επιτροπή 

υποχρεούται να συντάξει το σχέδιο του  εκάστοτε Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.  

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί και την τροποποίηση της αρχικής απόφασης με την 

οποία ψηφίστηκε και θα πρέπει η Οικονομική επιτροπή να τηρήσει την ίδια αρχική διαδικασία.   

Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Το ΟΠΔ των ΟΤΑ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία του φορέα σε 

σχέση με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

Σήμερα τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία για 

την ψήφιση της πρώτης αναμόρφωσης (Α΄) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014. 

Η Οικονομική Επιτροπή  με την υπ αριθμόν 48/13-11-2013 προηγούμενη απόφασή της   συνέταξε το 

αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού  Δήμου Κάσου οικονομικού έτους 2014  τον οποίο εν συνεχεία 

ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 134/15-11-2013 απόφαση του .  

Με την υπ αριθμόν 1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2014 ,το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 

υπ αριθμόν 2/2014 απόφασή του.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΕΙ-Κ2Μ



 Με την υπ αριθμόν 23/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου εγκρίθηκε η  

δεύτερη (Β’) αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2014. 

Ως συνέπεια των παραπάνω  αφού επήλθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014, είναι υποχρεωτική  και η αναμόρφωση του ΟΠΔ με αρχική έγκριση υπ αριθμόν 2/2014 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και θα πρέπει η 

απεικόνιση εσόδων-εξόδων να είναι  αντικειμενική . 

Για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που υποδεικνύει 

το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους 

αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής 

τους.  

Περαιτέρω, οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή 

πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 Την υπ αριθμόν 41308/31-10-13  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Τις υπ αριθμόν 41273/15-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση και 7261/22-02-2013 

αποφάσεις. 

 Την εισήγηση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Εμμ. Κουριαντάκη . 

 Τον πίνακα στοχοθεσίας 5.Α . 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου έτους 2014 που  εγκρίθηκε  με την υπ αριθμόν 134/15-

11-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   Κάσου και αναμορφώθηκε με τις αποφάσεις 

1/2014 και 23/2014, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 α) Την έγκριση της τροποποίησης του  Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κάσου για το 

οικονομικό έτος 2014 που περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου και ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις αποφάσεις και διευκρινήσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών.   

β) Την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της παρούσας απόφασης προς έγκριση.   

Η απόφαση πήρε α/α 14/2014.    

 
  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς  

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

                                                                                                          υπ:Αντώνιος Ζάγορας 

 

                                                             

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                                                     Σταματίνα Ιω. Χαλκιά  

 

 

 

  

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΕΙ-Κ2Μ


