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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π.
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ.
5.596/22-4-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά
και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε
δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση
στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. Μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
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προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική
Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση του
κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και συγκρότηση
επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού
Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»
και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5 ου, 6ου, 7ου, 8ου,
ου
9 , 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 4.797/5-4-2021 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 α /23-7-2013),
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2.Τις διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 «Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης » ( ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), όπως
αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. του Ν.4093/2012 κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3.Την ΚΥΑ 7261/22.02.2013, (ΦΕΚ Β΄450/26.02.2013), «Καθορισμός διαδικασιών
και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και
την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
Ν.4111/2013»
4.Την υπ΄αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-7-2018) των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας 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 – θέματα λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
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5.Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 3635/ Β’/ 27-8-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με
δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
6.Το υπ αριθμ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά
τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2021.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, οι Δήμοι 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 Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου.
Ο Δήμος Έδεσσας με την υπ’ αριθμ. 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021 και το υπέβαλε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 411 / 11-02-2021 απόφασή
της.
Στις 5-7-2018 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 34574/2018 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.
Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «1.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.
2.Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μια
φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν
τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους
Τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας από τους υπόχρεους φορείς όσο και
κατά τον έλεγχο τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να
επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω , προκειμένου να καθίσταται
έγκυρος ο πίνακας στοχοθεσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος αποκλίσεων κατά την
διάρκεια του έτους.
Καταρχήν:
α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους πρέπει να είναι μηδέν (
0 ).
β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να
διαμορφώνεται ως εξής:
β.1) Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος τότε ο στόχος οικονομικού
αποτελέσματος θα πρέπει να ισούται με το Αποθεματικό ( διότι οι πιστώσεις του
αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος
).Αν έχει καταρτιστεί πλεονασματικός προϋπολογισμός τότε ο στόχος οικονομικού
αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος
προσαυξημένο με το ποσό του Αποθεματικού.
β.2) Σε περίπτωση που ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού
έτους είναι μικρότερος του αποθεματικού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ισούται με τη
διαφορά μεταξύ Διαθεσίμων και Χρηματικού (Ταμειακού ) Υπολοίπου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται ως εξής:
Αποθεματικό (3.585 ) + ( -77.219 ) την διαφορά χρηματικού υπολοίπου και χρηματικών
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διαθεσίμων.(1.725.011 - 1.802.230 = -77.219 )στο ποσό -73.654. Η διαφορά αφορά την
μη λογιστικοποίηση της μισθοδοσίας του Α δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2021 η οποία
πληρώθηκε 24/12/2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της υποχρεωτικής
αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Έδεσσας σύμφωνα με το
συνημμένο πίνακα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό
της, αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 4.797/5-4-2021 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας καθώς και:
1.την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου
266 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1β του Ν.
4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις»,
2) Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 3635/ Β’/ 27-8-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση
σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας.
3) Το υπ αριθμ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2021.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καταρτίζει το σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης του Δήμου Έδεσσας για το οικ. έτος 2021 σύμφωνα με το συνημμένο
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Β. Υποβάλλει το σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης του Δήμου Έδεσσας για το οικ. έτος 2021 προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 121/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
- Λογιστήριο κα Ελευθερία Σαπουντζή.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μουράτογλου.
-Προϊσταμένη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μελπ. Καλούση.
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