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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
έντεκα (11) Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ το πρωΐ, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή
Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαλαούρα Νικόλαο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), 3) Παπαδημητρίου Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 4) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 5) Σαλαπατάρα Στυλιανό, τακτικό
μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 6) Πέρρα Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 7) Τυρηνόπουλο Κωνσταντίνο,
αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του
κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 214/5-10-2018, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα
της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι
γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει
ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας έτους 2018.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 44485/6.08.18 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Οδηγίες για την
υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ», ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε η αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. - Θέματα
Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», με την οποία τροποποιούνται μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου
επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.
Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρη εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.
Εξαρχής σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων
ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Απο1
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τελεσμάτων του Παραρτήματος Α΄, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία.
Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η
αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το συνημμένο αναμορφωμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2018 του Σ.Π.Ο.Α.Κ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και καλεί τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εισηγείται την αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
(ΟΠΔ) έτους 2018 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο Δ.Σ. του Συνδέσμου προς έγκριση, σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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