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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018 του Δήμου Βέροιας
βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τ. Β΄)»
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ καθορίστηκε νέα
διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης
των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Στο ΦΕΚ 3635/27-08-2018 τ. Β΄/ έγινε διόρθωση
σφαλμάτων στην 34574/05-07-2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 επειδή δεν επισυνάφθηκαν
οι νέοι πίνακες στοχοθεσίας.
Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «1. 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.
2. 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, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται
αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».
Επίσης, στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού
έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα
κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31η Ιουλίου 2018. Για το εν λόγω έτος, η υποβολή
των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του
ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία».
Βάσει των ανωτέρω δεν ήταν εφικτό να γίνει η αναμόρφωση της στοχοθεσίας με τους
νέους πίνακες και τα πραγματικά δεδομένα του προϋπολογισμού για τα διαθέσιμα και τις
απλήρωτες υποχρεώσεις Έως 31/07/2018 γιατί δεν είχαν επισυναφθεί οι σχετικοί πίνακες
στην ΚΥΑ.
Στη συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ ορίζονται τα εξής:
«σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν

υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018),
σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος
Α΄, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά 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. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα
πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι
την 30η Σεπτεμβρίου 2018».
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλλει
στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018, όπως
αναλύεται στο συνημμένο πίνακα.
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