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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
             ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                      ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της Συνεδρίασης αριθ.  28/2014  της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Αλμωπίας 
 

Αριθ.Απόφ: 213/2014 Θέμα: Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 
2015 στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου 
Αλμωπίας. 

 
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:00΄ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 
εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 30975/11-11-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν έξι (6), δηλαδή: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Κετικίδης Ιωάννης 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  
4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Παρούτογλου Νικόλαος  
6. Μπογδάνης Μιχαήλ  
7.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα. 

 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 02ο  

θέμα  ημερήσιας διάταξης,  ανέφερε τα παρακάτω: 
 

«Σας διαβιβάζουμε τον Πίνακα Στοχοθεσίας που αφορά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΩΝ) του Δήμου Αλμωπίας και αποτελεί µαζί µε τον προϋπολογισµό το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο ∆ράσης 2015 . Το ΟΠ∆ καταρτίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και στην συνέχεια 
ψηφίζεται από το ∆ηµοτικό Συμβούλιο σε µία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. Η απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συμβουλίου µαζί µε τον προϋπολογισµό και τον πίνακα στοχοθεσίας του 
υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση . 
Για την κατάρτιση του ΟΠ∆ λαµβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
του τρέχοντος έτους και του προηγούµενου έτους (2014& 2013 αντίστοιχα). 
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Στον Πίνακα Στοχοθεσίας 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 . 
Κατά συνέπεια σύµφωνα µε τα ανωτέρω,  σας υποβάλλουµε τα στοιχεία προκειμένου να συνταχθεί 
ο πίνακας στοχοθεσίας του έτους 2015 του ∆ήµου Αλμωπίας και να προβούμε στην λήψη σχετικής 
απόφασης .» 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. πρόεδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παργ.4 του Ν.4111/2013 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 
4. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 « Kαθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του ΟΠ∆ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του αρ. 4 του Ν.4111/2013. 

5. Την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των ∆ήµων , οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της αριθµ. 7028/2004( Β΄253) 
απόφασης .  

6. Το άρθρο 63 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης ». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 63,72 και 76 του Ν.3852/2010 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 πργ.4 του Ν.4111/2013 
9. Τον πίνακα στοχοθεσίας 

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την σύνταξη και έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 
2015 του ∆ήµου Αλμωπίας ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του 
µηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία και 
επισυνάπτεται επί του παρόντος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.213/2014 

………………………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αριδαία 12 Νοεμβρίου 2014 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΕ6ΩΨΩ-ΣΦΟ


		2015-03-30T12:30:49+0300
	Athens




