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Απόσπασμα από το πρακτικό της
28.2.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 049/2020
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
( Ο.Π.Δ.) έτους 2020, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την28η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020,
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από
την 4528/24.2.2020έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από μέλη - Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών ήταν:
Παρόντες : 1)Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος),2) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία
(μέλος),4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος),5) Ράπτου Όλγα (μέλος).
Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Κουσίδης Γεώργιος
(μέλος), 4) Γρούγιος Ηλίας (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ΄΄Καθορισμός διαδικασίας
στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών
των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA΄΄ :
Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους
στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους
απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2
αυτής.
Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της
Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των
υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους
σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι
στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις
συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται
κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
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Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής
στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να
επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Η στοχοθεσία 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 και του χρηματικού υπολοίπου.
Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της
εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο
τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού
αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του
οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που
εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του.
Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε,
κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό
ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό
του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την
κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του
OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα
νομικά πρόσωπα. (παρ.1 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους
πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου
παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης
και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. (παρ.2 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ
2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτό. (παρ.4 άρθρο 4 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (παρ.1
άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18)
Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ. (παρ.5 άρθρο 4 ΚΥΑ
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ήτοι:
Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την
αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την
31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και
απλήρωτων υποχρεώσεων). 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. (παρ.1 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το
τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται,

ΑΔΑ: ΨΝΟΨΩΨΕ-ΞΩΔ

ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του
έτους. (παρ.2 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’).
Για τα ανωτέρω υπάρχει και σχετική αναφορά στο έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 6553/27.01.2020 με θέμα:
Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών.
Η επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε
αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του OTA, εφόσον εντάσσεται
στη Γενική Κυβέρνηση νομικό πρόσωπο του OTA. Η αναμόρφωση πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από
το μήνα δημοσίευσης της τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του
ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής. (παρ.3 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ
2942/20.07.2018 τεύχος Β’)
Η γνώμη του Παρατηρητηρίου δίδεται στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου του
προϋπολογισμού και δεν θίγει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. (ΣτΕ Ολ. 1717/2014)
Ο αναμορφωμένος πίνακας με τίτλο «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2020, έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, και
ευθυγραμμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφέρομενης ΚΥΑ, καθώς και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.
44485/06.08.2018 όπου παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων.
Υποβάλλεται δε συνημμένος στην παρούσα εισήγηση, ως σχέδιο προς κατάρτιση.
Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην εγκύκλιο υπ΄αρ. 5 έτους 2013 Υπουργείου
Εσωτερικών με Α.Π. 14065, αναφέρεται ότι «η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη
συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που
αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και
οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 'Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το
σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο
συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
Οπότε, η απόφαση που καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει θα είναι εισήγηση – πρόταση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων
Η Όλγα Ράπτου ψηφίζει λευκό.
Α) Εγκρίνει την αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
έτους 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, όπως αυτός αποτυπώνεται στον αναμορφωμένο πίνακα
με τίτλο «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους
2020, ο οποίος κατατέθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
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Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 049/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 3.3.2020
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

