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Θέμα : Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022

Κύριε Πρόεδρε, 

«Με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία 
στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ 
και των νομικών τους προσώπων από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον 
ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, 
από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της 
Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή 
τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των 
εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των 
ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και 
σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων 
αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει 
προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.
Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Αχαρνών λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018) τεύχος Β’ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και η χρονική 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το 
οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Για την κατάρτιση του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών θα πρέπει να αποτυπώσουμε 
συνοπτικά τον Προϋπολογισμό 2022 του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός συντάχθηκε με την αριθ. 234/18-04-
2022 και με ΑΔΑ Ε7ΖΗΩΨ8-ΗΣΖ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι ελέγχθηκε με την υπ’ αριθ. 
3018/21-04-2022 Γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με παρατηρήσεις  οι 
οποίες συμμορφώθηκαν με την υπ’ αριθ. 295/27-05-2022 και με ΑΔΑ 9ΒΝΩΩΨ8-Ν4Τ Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και έχοντας υπόψη και την υπ’ αριθ. πρωτ 56944/16-06-2022 
Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής υποστήριξης η οποία υπεγράφη την 14/06/2022 μεταξύ του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών, η Οικονομική Επιτροπή προέβει σε Τελική 
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κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022 με την υπ’ αριθ. ……./2022 
Απόφασή της και θα πρέπει να συντάξει το σχέδιο ΟΠΔ του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022, και να 
υποβάλλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του.

Η προϊσταμένη Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Απολογισμού 
& Οικονομικής Πληροφόρησης 

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

Μαγδαληνή Κοντοθεοδώρου Ειρήνη Λέκκα Μιχαήλ Βρεττός  
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