
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/15.1.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Τσινάς Αργύριος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Κανταράς Αναστάσιος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. 

Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκλάβας Γεώργιος & Ζαβράκογλου Άγγελος προσήλθαν 

κατά την συζήτηση του 10
ου

 τακτικού θέματος. 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κανταράς Αναστάσιος, αποχώρησε κατά την 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος. 

 

Αριθμός θέματος : 23ο  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 

Δήμου Πολυγύρου έτους 2015 

Αριθμός Απόφασης :30  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 23ο 

θέμα, ανέφερε ότι :  «Με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη 

σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, (Ο.Π.Δ.) 

ΑΔΑ: 72Γ8ΩΞΜ-1ΘΗ
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Στα πλαίσια υλοποίησης του εκδόθηκε η ΚΥΑ 7261/22-02-2013 όπως τροποποιήθηκε από 

την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την 

παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (μεταξύ άλλων προβλέπεται και η 

σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού). Στον πίνακα 

στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 

προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του αντίστοιχα, τα οποία συνιστούν 

τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι 

εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ η το 

Νομικό Πρόσωπο 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 εκτέλεση 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. 

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών 

του εσόδων και εξόδων. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η 

χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με 

κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ. Το πρόγραμμα 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. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι 

οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση 

των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να 

αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. 

Η Οικονομική Υπηρεσία σύνταξε τους πίνακες 5Α περί στοχοθεσίας που καθορίζει η 

ΚΥΑ 7261/22-02-2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 41273/15-10-2013.  Σύμφωνα με 

τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε για έγκριση το Ο.Π.Δ. του Δήμου 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου  
και έλαβε υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) 

Την υπ’ αρίθμ. ΚΥΑ 7261/22-02-2013  

Την αρίθμ. 41308/31-10-2013 ΚΥΑ  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου Πολυγύρου έτους 2015 και 

τον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας.  

Η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας ψήφησε ΛΕΥΚΟ. 

     

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13 -3-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 72Γ8ΩΞΜ-1ΘΗ
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