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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    22/04/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 80 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/22.04.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,22/04/2019, ηµέρα Μ.∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19:00 µ. 
µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.4838/18.04.2019, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα επτά (17) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                              
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Φασούλα Αλίκη 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βερλέκης Νικόλαος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  8. Κολοβού Κων/να 8. Κακανάκης Ευάγγελος 
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης 9. Αλεξοπούλου Μαρία 
10. Βεχλίδη Μαρία 10. Γαβρίλης  Γεώργιος 
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   



22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης του ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
προϊσταµένου διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου 
Γεώργιου η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καισαριανή  4/4/2019 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                         Αριθ.πρωτ.   4237 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                Προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
ΘΕΜΑ. Έγκριση της1ης Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης του ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) 
του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν4111/13,όπως έχει τροποποιηθεί, οι ∆ήµοι και τα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο ,από την ΕΛΣΤΑΤ 
,Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) 
είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα 
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου 
δικαίου. 
   Στις 5-7-2018 εκδόθηκε η υπ΄ άριθ.34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
στην οποία καθορίζεται νέα διαδικασία στοχοθεσίας υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και 
παρακολούθησης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν 
φορείς της γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 
   Ο ∆ήµος µας µε την υπ΄άριθ. 2/2019απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενέκρινε το 
Ολοκληρωµένο πλαίσιο ∆ράσης για το έτος 2019,το οποίο καταρτίστηκε  σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ και το υπέβαλε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
προς έγκριση.  
   Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι 1.Οι στόχοι εσόδων και εξόδων και απλήρωτων 
υποχρεώσεων των πινάκων στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΟΠ∆ αναµορφώνονται 
υποχρεωτικά κατά τι χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έως το τέλος 
Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναµόρφωση λαµβάνονται υπόψη τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12του έτους που προηγείται της 
στοχοθεσίας. Κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των 
στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 
1 και 2 της παρούσας.  
   Με την υποχρεωτική αναµόρφωση του ΟΠ∆, οι στόχοι δύναται να αναµορφωθούν µία φορά έως το 
τέλος Ιουνίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω οι στόχοι δεν τροποποιούνται 
ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 
   Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της πρώτης υποχρεωτικής 
αναµόρφωσης του ΟΠ∆ του ∆ήµου Καισαριανής σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.   
 
                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                            Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 



Μονάδα 

Στοχοθεσίας

Κατηγορία 

Στοχοθεσίας

Περιγραφή κατηγορίας Σύνθεση Στόχων Ετήσια Στοιχεία Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος

Α. ΕΣΟ∆Α 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό 

Προϋπολογισµό
(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού 

προϋπολογισµού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 

λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές 

δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για 

έργα (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) 

_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 

(µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωµή 

ληξιπρόθεσµων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το 

πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)

4.013.809,86 310.005,18 236.069,42 339.144,42 334.466,96 334.466,96 408.744,26 345.384,66 320.626,96 373.711,96 318.983,61 320.626,96 371.578,51

Α. ΕΣΟ∆Α 2 Επιχορηγήσεις από Π∆Ε και από 

Προγράµµατα Ε.Ε.
(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι 

(άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών: Από εθνικούς πόρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π.∆.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 

προγράµµατα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  Χρηµατοδοτήσεις 

από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π.∆.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) 

_Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε(+) (1217) 

_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) 

_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός 

Π∆Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις 

έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)

913.319,87 0,00 0,00 52.452,00 74.331,12 116.036,12 74.331,12 74.331,12 74.331,12 223.241,12 74.704,58 75.227,11 74.334,46

Α. ΕΣΟ∆Α 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) 

_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα 

και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) 

_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _∆ωρεές-κληρονοµιές - 

κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) 

(1213) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) 

_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

3.738.000,00 60.451,08 55.165,76 426.364,73 245.209,19 459.995,74 221.948,03 490.288,62 268.592,99 447.921,99 251.474,45 472.164,83 338.422,59

Α. ΕΣΟ∆Α 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται 

και εισπράττονται για πρώτη 

φορά

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 751.838,01 462.657,81 168.512,92 24.607,69 17.385,60 11.360,76 16.697,44 5.522,39 9.139,36 10.837,07 6.845,53 4.944,35 13.327,09

Α. ΕΣΟ∆Α 4 Έσοδα που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από απαιτήσεις 

ΠΟΕ 

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) 

_Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

54.718,49 7.286,18 8.121,56 7.323,01 3.554,18 3.554,18 3.554,18 3.554,18 3.554,18 3.554,18 3.554,18 3.555,55 3.552,93

Α. ΕΣΟ∆Α 5 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρηµάτων(+) (31) 

_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

2.184.438,00 126.646,77 160.720,12 165.326,91 195.544,04 182.279,93 127.071,66 255.634,04 193.295,00 194.436,07 124.497,59 195.470,99 263.514,88

Α. ΕΣΟ∆Α 6 ∆ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους 938.448,13
Α. ΕΣΟ∆Α 7 Χρηµατικό Υπόλοιπο 5_Χρηµατικό υπόλοιπο 938.448,13
Β. ΕΞΟ∆Α 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 4.378.109,94 416.019,32 336.236,52 392.258,81 338.069,40 391.177,58 395.846,58 344.796,34 363.922,53 312.748,50 313.525,74 372.695,97 400.812,65
Β. ΕΞΟ∆Α 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.731.638,93 336.416,46 46.219,39 172.400,07 179.961,10 264.379,96 305.874,78 620.976,61 214.576,66 325.704,34 297.075,58 301.596,00 666.457,98
Β. ΕΞΟ∆Α 3 ∆απάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 1.867.200,32 0,00 0,00 0,00 206.703,03 206.734,17 207.409,86 206.786,38 206.542,37 206.589,24 210.447,46 209.049,59 206.938,22
Β. ΕΞΟ∆Α 4 Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) 

_Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

634.447,02 2.451,35 0,00 174.583,89 98.935,18 60.914,86 118.124,73 26.690,60 31.807,45 44.612,37 29.424,07 31.853,42 15.049,10

Β. ΕΞΟ∆Α 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ 

∆ηµοσίου και τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρηµάτων λόγω 

ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π∆Ε

1.980.284,00 144.729,24 138.106,26 4.066,58 181.847,42 183.965,46 122.611,68 245.708,87 196.630,59 193.489,12 113.803,85 196.090,04 259.234,89

Β. ΕΞΟ∆Α 6 Αποθεµατικό Αποθεµατικό 2.892,15
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΥΠΟΧΡ.

1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων 

κατά την 31/12 προηγούµενου 

οικ. έτους 

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούµενου οικ. έτους 527.751,38

Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΥΠΟΧΡ.

2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων 

υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

∆. ∆ΙΑΦ. 1 (85) Προβλέψεις µη είσπραξης 

βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ

(85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 3.979.007,30



 

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  1η Υποχρεωτική Αναµόρφωση του ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος . 
     
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     23/04/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


